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Recessão: perigo ou oportunidade? 
Autor: Alex Kunrath, Consultor Sênior IDAti 

alex@idati.com.br 

 

Muitos prognósticos assustadores têm surgido nos últimos meses, decretando uma crise 

que se tornará um imenso choque no mercado brasileiro e, consequentemente, na 

América latina. Porém, o caminho certo é se assustar ou se preparar para ganhar 

mercado? 

Os que se assustam com o prognóstico 

de uma recessão são aqueles que foram 

reativos até o presente momento. 

Perceba: já está desenhado há anos o 

cenário atual. E, se o pior ainda está por 

vir, por que os empresários, em geral, 

não se prepararam? 

 

Amigo leitor, temos aqui dois perfis de gestores a analisar (Vamos excluir aqueles que 

trabalham em mercados estáveis, commodities ou no setor financeiro, nos atendo à 

nossa realidade – somos predadores disputando cada palmo do mercado): 

      1)      Inovadores, que buscaram novas técnicas e estratégias para guiar seus negócios (e 

esses, apesar de todo o cenário negativo, não estão com medo). 

    2)      Reativos, que quando surge uma variação econômica se assustam, demitem, 

perdem grande parte de sua rentabilidade e correm atrás de soluções mágicas para seus 

negócios. 

Para uma empresa em um mercado altamente competitivo, só interessa a inovação. Sim 

amigo, você precisa inovar e se diferenciar, seja em termos de produtos, serviços, 

logística ou gestão de tempo dos seus clientes. 

John D. Rockefeller, um dos gigantes da história da indústria, teve seu auge nos negócios 

justamente quando seus concorrentes se desesperaram com a crise econômica sem 

precedentes que atingia seus negócios. Com sua empresa, a Standard Oil, chegou a 

refinar quase 90% do petróleo mundial. 

E por quê? Porque a crise era uma oportunidade de expandir seus negócios: de comprar 

empresas em situação falimentar, de impor negociações desiguais a seu favor. Ele estava 

preparado para a crise e havia planejado todos os detalhes do seu processo de 

expansão. Os demais foram tragados por um cenário econômico desfavorável. 

No Brasil temos o exemplo do Plano Collor: quando este abriu a economia brasileira, 

retirando proteções econômicas clássicas que tornavam confortável a situação do 

empresariado brasileiro, a ampla maioria destes empresários simplesmente faliu. 
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Quem sobreviveu? Quem modernizou sua produção, quem investiu se preparando para 

competir no mercado internacional. 

A última década parece ter anestesiado muitos dos empresários brasileiros. O 

crescimento do crédito, a entrada de consumidores antes excluídos do mercado, um 

sentimento de “bonança econômica" engessou diversos empresários no país. E agora 

esses empresários estão com medo. 

Se você não é um inovador, busque auxílio. Contrate pessoas de excelência para sua 

equipe. Modernize sua gestão agora e tente resistir à tempestade que se aproxima. 

Com certeza a ampla maioria dos seus concorrentes agora está apertando o cerco às 

suas equipes comerciais, fazendo promoções e tentando resistir no mercado perdendo 

o mínimo de rentabilidade. Mas essas ações desgastam as equipes, extenuam as 

negociações com seus clientes e fornecedores. Se a situação econômica se agravar e a 

crise chegar ao nosso país com a força que alguns analistas preveem, em breve essas 

ações de simples ajuste de custos e de vendas serão insuficientes até para a garantia a 

obtenção de margens mínimas de rentabilidade. 

O caminho é modernizar sua gestão. Modernizar não necessariamente envolve 

tecnologia amigo: envolve práticas e estratégias. Envolve pensar o seu negócio e o 

futuro do seu mercado. A entrada ou saída de certos mercados, a gestão do mix de 

produtos e serviços, assim como a gestão eficiente de sua equipe e de sua carteira de 

clientes. 

Você ainda tem tempo, mas corra! 

Agora uma dúvida para você responder: qual vai ser sua versão sobre as dificuldades 

dos próximos anos? A de quem venceu, se diferenciou da concorrência e teve seu auge 

com a queda da ampla maioria dos concorrentes ou a versão daquele que faliu porque 

a economia estava ruim para seus negócios? 

Sorte é para os despreparados. Prepare-se para que apenas seus concorrentes se 

agarrem a ela. 
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CRM para pequenas e médias empresas 
Autor: Alex Kunrath, Consultor Sênior IDAti 

alex@idati.com.br 

 

Muito se fala em CRM, mas é interessante perceber que 

pouco conhecimento é aprofundado a respeito do 

termo. Não confunda CRM com um sistema de 

informações ou mesmo uma ferramenta. CRM é uma 

estratégia organizacional e sua empresa pode ser 

preparada para ela. 

Qual o futuro das relações da sua empresa com seus 

clientes? 

Em um mercado cada vez mais competitivo, é 

impressionante visualizar o número de empresas que ainda não trabalham com 

diferenciais na qualidade do relacionamento com seus clientes. Será que o cliente 

brasileiro ainda não é tão exigente quanto o cliente americano ou europeu? quem partir 

dessa premissa está com seu negócio fadado ao fracasso. 

O desenvolvimento do e-commerce trouxe mais um fator de complexidade às relações 

empresa-cliente: hoje as pessoas podem comprar de empresas do mundo inteiro. Sua 

empresa não concorre mais com as demais em sua região, concorre com empresas 

globalizadas. 

É possível fidelizar clientes nesse cenário? Não. O que é possível desenvolver é um 

relacionamento tão interessante para o cliente que mudar de fornecedor se torne algo 

desagradável. O custo de mudança é alto quando uma relação com uma empresa é 

alinhada exatamente com as necessidades do cliente. 

Reflita: quantas vezes você já pagou mais caro por um produto ou serviço porque você 

gosta do atendimento que lhe é prestado? Ou porque você confia mais no fornecedor 

escolhido? Lembra da dificuldade que foi para você o fato do gerente de sua conta no 

banco, aquele de quem você gostava tanto que até para tomar cafezinho passava no 

banco, ter sido promovido e mudado de agência? 

Isso é relacionamento. E perder um bom relacionamento é desagradável. Esse é o custo 

de mudança. 

Todos nós buscamos diferenciais no atendimento que nos é prestado. O que diferencia 

as diversas empresas que competem no mesmo segmento, com produtos e preços 

semelhantes? Relacionamento. E relacionamento se baseia em qualidade no 

atendimento, cumprimento de prazos, tratamento personalizado e conhecimento do 

fornecedor sobre nossas necessidades.  

CRM: Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o 

Cliente, é uma estratégia organizacional. Parte do princípio da personalização do 
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atendimento de seus melhores clientes, de agregar ao seu relacionamento o custo de 

mudança. 

Quando o termo “melhores clientes” foi grifado no parágrafo acima, não foi grifado por 

acaso. É praticamente impossível investir em relacionamentos com todos seus clientes, 

assim como é imprescindível investir nessa sistemática com os melhores. Qual o custo 

de prospectar um bom cliente? E se você perder os melhores compradores de seus 

produtos ou serviços, como isso irá influir em seu faturamento? 

Tão ou mais importante que a consciência de que é importantíssimo desenvolver 

relacionamentos ótimos com os melhores clientes de sua empresa é ter muito clara uma 

definição: o cliente deve ter relacionamento com a sua empresa, não apenas com o 

vendedor que lhe atende. 

Vamos abrir um pouco essa colocação: quando o cliente possui um relacionamento 

sólido com uma empresa, ele sabe que será muito bem atendido sempre que necessitar 

de informações ou que tiver novas necessidades. É a empresa que é competente, a 

empresa que lhe atende de maneira diferenciada. Personificar o atendimento é buscar 

a fidelização, é basear uma negociação no carisma e competência de uma pessoa, o 

vendedor. E se o vendedor for trabalhar para um concorrente? reflita: é fundamental 

que seu vendedor ou gestor do contrato seja um excelente profissional, mas também 

sua empresa deve ter refletidas todas suas qualidades. 

O termo chave é custo de mudança. Os concorrentes conseguem ter tantas informações 

sobre o seu cliente como sua empresa? Eles possuem procedimentos adaptados às 

demandas específicas do cliente à pronta-entrega? Quais as dificuldades que seu cliente 

encontrará buscando um novo fornecedor? 

É interessante refletir também quanto ao tratamento “seu cliente”. Ele não é seu e nem 

nunca será. Ele se relaciona com você, assim como se relaciona com diversos 

fornecedores de outros segmentos. Mais uma conclusão surge desse raciocínio: quanto 

menos fornecedores seu cliente tiver, melhor será seu relacionamento com ele. O que 

o seu cliente precisa hoje que você não fornece? É muito importante conhecer as 

necessidades de seus clientes. Algumas são fáceis de atender, outras exigem maior 

esforço. Mas é certo que quanto mais soluções você proporcionar, maior será o custo 

de mudança de deixar de comprar de sua empresa. 

 

O que é necessário para implementar um CRM? 

• Comprometimento de todos os membros da organização 

Lembre, CRM não é uma ferramenta e sim uma estratégia. E estratégias dependem 

fundamentalmente de pessoas para serem bem sucedidas. 

Em geral, o primeiro passo para a implementação de uma sistemática de CRM é dado 

na área comercial, já que são as pessoas que se relacionam diretamente com os clientes. 

Mas esse esforço será em vão se não forem geradas informações relevantes que sejam 
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distribuídas em todas as áreas da organização. A logística precisa conhecer seu cliente, 

a área financeira precisa conhecer o seu cliente, o BackOffice precisa conhecer seu 

cliente, a secretária deve conhecer o seu cliente. Enfim, todos os membros da empresa 

devem conhecer o seu cliente. E isso se reflete também na área comercial, onde os 

envolvidos terão informações completas sobre seus clientes, geradas por todas as áreas 

da empresa. E para isso todos devem estar dispostos a trocar informações, a gerá-las e 

compartilhá-las. 

• Conhecer os seus clientes 

Quando se fala em melhores clientes, estamos falando dos clientes com melhor 

rentabilidade. Pense em margem de lucro: custo para atender o cliente x receita gerada. 

Não raras vezes os melhores clientes não são os maiores compradores, e sim os 

compradores que geram maior margem de lucro. 

Faça um levantamento e ordene seus clientes por margem de lucro. Não se surpreenda 

se encontrar um grande cliente que gera um lucro líquido menor que um cliente de 

menor porte, assim como clientes que geram margem próxima a zero. 

Posteriormente gere um subgrupo de clientes estratégicos e potenciais. Pequenos 

clientes em seu faturamento podem ser possíveis grandes compradores. Alguns 

inclusive geram indicações de outros clientes. Qual a importância de um relacionamento 

customizado com cada cliente? 

Finalmente, faça sua lista de clientes a perder. Isso mesmo, identifique os clientes mais 

problemáticos e com menor participação nos resultados efetivos e estratégicos de sua 

empresa. Não quer dizer que você não irá mais atendê-los, mas sim que não irá gerar 

condições diferenciadas de atendimento e custeio da relação. Cobre o preço de tabela, 

sem desconto algum. A concorrência irá tirá-lo de sua carteira de clientes mais cedo ou 

mais tarde. 

• Planejamento da implementação do CRM em conjunto com todos os envolvidos 

Todos devem estar cientes da necessidade de implementação de um CRM. É 

fundamental que todos compreendam as vantagens dessa estratégia e estejam 

dispostos a enfrentar as dificuldades iniciais para o ganho a médio e longo prazos. 

Definidas as métricas a serem implementadas e as informações que deverão ser geradas 

dentro de todos os níveis, selecione algumas opções de sistemas informatizados no 

mercado e envolva o grupo na definição da melhor opção. Cada área conhece suas 

necessidades específicas e vai saber elencar vantagens e desvantagens de cada 

alternativa. 

Enfim, optar ou não por um CRM? 

 

Antes de tomar uma decisão do porte da implantação de uma sistemática CRM em sua 

empresa, reflita: existem condições para uma mudança cultural dessa magnitude? As 
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pessoas de sua organização estão preparadas para compartilhar informações, de migrar 

o “seu poder” sobre os clientes para a empresa? 

CRM é uma estratégia fantástica a ser implementada, mas um processo mal elaborado 

e sem o comprometimento das pessoas de sua organização, sem uma análise precisa de 

processos, pode transformar uma excelente proposta em um fracasso de alto custo, 

difícil de ser amenizado. 
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Planejamento de vendas e definição de metas 
Autor: Alex Kunrath, Consultor Sênior IDAti 

alex@idati.com.br 

 

Quando um novo ano começa, a 

grande maioria das empresas já tem 

planejado o que irá vender no ano. A 

equação em geral utilizada é 

simplista: calcula-se o resultado do 

ano anterior e são acrescidos 10% a 

20% nos resultados almejados para o 

ano que começa. Parece piada, mas 

com certeza você já viu essa prática no mercado, se não na sua própria empresa. Este 

artigo busca apoiar você - gestor comercial - na elaboração de um planejamento anual 

factível e exequível. 

 

Passo I: Análise dos resultados dos últimos anos. 

 

• Elabore graficamente as curvas que retratam os resultados dos últimos anos, por 

produto ou segmento de produtos: Analise resultados gerais, por filial, por 

região, por equipe, e enfim, por vendedor. 

• Identifique a existência ou não de sazonalidade. 

• Identifique comportamentos nas curvas que não seguiram o padrão lógico das 

demais e cruze com os dados relativos à este comportamento atípico: fatores 

ambientais e econômicos, promoções, perda/ganho de um grande cliente, 

vendas de uma equipe/vendedor específico, demissões/contratações. 

Importante: nesse cruzamento você pode encontrar ações comerciais que foram 

efetivas no acréscimo de vendas. Sua empresa repetiu esse trabalho em outros 

períodos? Quais foram os resultados? Descubra o porquê. 

• Qual o crescimento de ano a ano nos últimos 3 anos? 

• Analise fatores econômicos relativos ao seu setor: taxas de juros, investimentos, 

impostos, câmbio e incentivos econômicos governamentais. 

• Qual o impacto dos fatores econômicos no seu negócio? 

• Qual a margem de mercado de sua empresa por unidade? Cresceu ou diminuiu 

nos últimos anos? 

• Ciclo de vida de seus produtos: em que fase do ciclo estão seus produtos? 

• Remuneração: houve alguma mudança na política de remuneração da empresa 

nos últimos anos? Qual seu impacto? 
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• Analise o desempenho das equipes dentro dos meses. Existe uma concentração 

maior de resultados nos 10 primeiros dias do mês, 10 intermediários ou 10 

finais? Isso é uma característica do seu segmento? Se não for característico, 

compare os resultados com as metas do período. Caso a concentração maior de 

negócios situar-se nos 10 dias que antecedem o alcance das metas, falta 

planejamento para seus vendedores. 

Anote os resultados que encontrou. Suas conclusões serão parte da formulação das 

metas do próximo período. 

 

Passo II: Perspectivas para o novo período 

 

• Qual a expectativa de crescimento para o seu segmento para este novo ano? 

• Câmbio previsto para o novo ano. 

• Importações no seu segmento previstas. 

• Quais as estratégias percebidas em seus concorrentes para o novo período? 

• Qual a tendência de participação de mercado de sua empresa? 

• As características de negociação de sua empresa podem ser superadas no novo 

ano? 

• Seus produtos se manterão competitivos ou estão ficando obsoletos? 

• RH: você irá capacitar/capacitou sua equipe? 

• Qual o planejamento de seus principais clientes para o novo período? Qual a sua 

participação nesse planejamento? 

• Você vai contratar ou demitir pessoas? 

• Qual o investimento em publicidade planejado? É suficiente para garantir maior 

demanda? 

• Serão abertos ou divulgados novos canais de vendas? 

• Quais os principais clientes e respectivos investimentos a serem realizados junto 

a estes? 

• Existem mudanças na legislação previstas para o novo período? Em que elas irão 

influenciar no seu negócio? 

• Quais as melhorias de processos e logística previstos? Em que isso impactará nos 

negócios? 

• Quais as novas parcerias almejadas para o novo ano? 

• Novos produtos? qual o potencial de vendas estimado pelo marketing? 

 

 

 



11 
 

Passo III: Processos Gerenciais 

 

• Quais os novos processos que sua empresa desenvolveu para apoiar seus 

vendedores? 

• Quais os novos incentivos para a área comercial? 

• Como serão trabalhados os melhores clientes da empresa no novo período? 

• Quais os incentivos aos clientes de sua carteira previstos? 

• Que melhorias nas relações empresa-clientes serão oferecidas? Haverá 

investimentos? 

• Em que sua gestão irá agregar qualidade ao trabalho da área comercial? 

 

Passo IV: Ponderação dos resultados 

 

Cada empresa possui está envolvida em um contexto único. Portanto, não existe uma 

métrica exata para análise das informações obtidas neste levantamento, assim como 

podem haver mais fatores a serem estudados antes da definição do planejamento 

comercial. 

Cada um dos questionamentos é responsável por um indicador. Desenvolva seus 

indicadores e analise o real potencial de crescimento de sua empresa embasado nos 

números que encontraste em seu levantamento. Obviamente muitos dos 

questionamentos são subjetivos, sendo difícil transformá-los em números. Para tanto 

sugiro um planejamento estratégico embasado na metodologia BSC (Balanced 

Scorecard), onde os critérios estratégicos subjetivos sejam alinhados de forma a criar 

um conjunto de indicadores que possibilitem a compreensão dos processos que 

envolvem a área comercial de sua empresa. 

Caso o BSC não seja a opção escolhida, avalie criteriosamente cada informação e elabore 

um conjunto de indicadores que ajudem em sua decisão. Por exemplo: 

Sazonalidade: pondere a sazonalidade conforme o mês ou a quinzena a ser analisada. 

Em seu levantamento, você percebeu que no mês de dezembro (máximo) as vendas 

equivalem a 5 vezes o desempenho de janeiro (mínimo). Portanto, o peso da 

sazonalidade no mês de janeiro será 1 (não ajuda) e no de dezembro 5 (diferencial). 

Pondere todos os meses entre 1 e 5. Este será um dos indicadores que você utilizará em 

sua matriz de previsão de vendas. 

Outro exemplo: 

• Promoções: você em seus estudos identificou que cada real investido em 

promoção equivale a x de vendas. Novamente, busque no histórico o pico 
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máximo e o mínimo de desempenho e pondere os resultados de acordo com os 

investimentos previstos para o novo período. 

Mais um exemplo: 

• No levantamento foi percebido que uma mudança na legislação afetará o seu 

setor. Felizmente já foi desenvolvido um novo produto condizente com os novos 

pré-requisitos estabelecidos, sendo que sua empresa é uma das poucas do 

mercado que já estão preparadas para essa mudança. Pondere sua participação 

no mercado em relação às empresas já adaptadas e às que não conseguirão se 

adaptar a tempo. 

Pode parecer complexo o que eu estou propondo, mas a isso se chama gestão. Metas e 

planejamento comercial não podem ser embasados simplesmente no crescimento 

histórico de sua empresa ou nas perspectivas otimistas de um decisor. O planejamento 

é a chave de um ano com expectativas realistas ou vendas sob o efeito de uma 

verdadeira roleta-russa onde uma alta nas vendas pode causar uma quebra em sua 

produção ou uma baixa nas vendas pode causar um forte impacto não previsto. Motive 

seus colaboradores com dados de mercado, perspectivas embasadas. Do contrário 

esteja pronto para desmotivar sua equipe com metas inatingíveis e resultados que irão 

infligir medo a seus subordinados. 

Comprometimento se conquista com comprometimento. Seja comprometido com a sua 

equipe e tenha um time motivado e preparado para alcançar os objetivos 

organizacionais propostos. 
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Manual de Vendas Externas 
Autor: Alex Kunrath, Consultor Sênior IDAti 

alex@idati.com.br 

 

Um cliente me solicitou um modelo de manual de vendas externas, focadas em vendas 

de cursos, desde técnicos até mestrados. Abaixo segue uma linha básica deste manual, 

sendo focado em vendedores de pouca experiência e de segundo grau. Uma boa revisão 

de diversos pontos sobre a arte das vendas. Aproveite! 

  

MANUAL DE VENDAS - GERAL 

Introdução:  

Existe alguma fórmula secreta que transforme atendentes em vendedores? Será que 

existe o dom em certas pessoas que receberam a dádiva da venda? A resposta é não.  

Então, o que torna uma pessoa interessada em negociações em um vendedor? Carisma, 

persistência, força de vontade ... são excelentes características para um vendedor, mas 

não são o que o torna um profissional de sucesso. Pense em um esportista: é uma pessoa 

com um dom, mas sem muito treino e prática nunca será um profissional, quanto mais 

um destaque em sua área. 

É por isso que elaboramos este Manual. O foco deste material é ajudá-lo a desenvolver 

características que lhe tornem um profissional diferenciado, mais seguro e capacitado. 

Profissionais da área de vendas são a soma de diversos fatores: comunicação, força de 

vontade, persistência, conhecimento, técnica, apresentação e segurança. E todos esses 

fatores estão interligados!  

Bem-vindo ao desafio das vendas, a área mais cativante e desafiadora do mundo dos 

negócios! 

Tópicos que serão abordados: 

• Apresentação 

• Conhecimento do produto 

• Conhecimento do ambiente 

• Planejamento 

• Prospecção 

• Televendas 

• Negociação 

• Técnicas de Vendas 
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APRESENTAÇÃO 

Primeiro passo: Imagem 

Qual o impacto que a apresentação do vendedor causa no cliente? 

Imagine-se na seguinte situação: você é um 

estudante que encerrou seu segundo grau e 

resolveu procurar um Curso Técnico para se 

qualificar para o mercado de trabalho. Foi 

até uma escola que trabalha com esses 

cursos e, ao ser atendido, se depara com um 

atendente com aparência de ressaca, 

descabelado e vestido com um moletom de 

um time de futebol ... e nem é o time que 

você torce! Qual sua expectativa quanto ao 

curso que você irá cursar? 

Perceba: nem falamos na qualidade do produto, no renome da instituição. E a imagem 

já é negativa! 

No ambiente de vendas a aparência é fundamental. O vendedor é a imagem da 

empresa. Seja acessível e simpático, buscando ser o mais claro e seguro possível.  

Se imagine em uma seleção de emprego. Por que buscamos vestir aquela roupa mais 

alinhada, mais sóbria e bonita? Simplesmente porque estamos vendendo nossa 

imagem. Antes do recrutador analisar seu currículo, vai examinar sua vestimenta, sua 

postura. O visual é muito importante para vender uma imagem positiva. 

 Quando você está trabalhando na área de vendas, você será percebido inicialmente 

pelo aspecto visual. Sua empresa será percebida pela SUA imagem.  

Pense no produto que você vende. Quem é seu público? Qual a expectativa quanto ao 

seu produto/serviço desse possível cliente ao conversar com você? 

 

Vamos causar uma primeira boa impressão?  

Dicas de vestimenta: 

• Camisa social, pólo ou blusa discreta (de preferência social) 

• Calça social ou jeans em bom estado (nada de furos ou bolsos exagerados!) 

• Sapato social ou sapatênis 

• Cores neutras e discretas 

• Casaco social, blazer ou mesmo terno (masculino ou feminino). 
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PROIBIDO: 

• Moletons 

• Camisetas com estampas exageradas ou que demonstrem opção política, 

religiosa, sexual ou por algum clube 

• Chinelos e sandálias rasteiras 

• Tênis chamativos 

• Roupas justas 

• Decotes 

 

Dicas que todas as mães dão aos seus filhos, mas que alguns rebeldes esquecem: banho 

tomado, cabelo penteado, dentes escovados, unhas cortadas e roupas limpas ... simples, 

mas a higiene é fundamental! 

Agora estamos prontos para trabalhar um pouco do vocabulário.  

 

Segundo passo: vocabulário  

   

Não é necessário que você utilize um português digno de um juiz anunciando uma 

sentença. Mas imagine a seguinte situação: Você entra em uma loja e o vendedor lhe 

atende: “opa, tudo na boa? Posso te dar uma mão?” ou “o que tu acha dessa camiseta? 

Pô, ficou do car%$!@# em você!”.  

A menos que você seja um skatista e esteja comprando em um camelô, não vai se sentir 

à vontade com esse tratamento nada sutil. A comunicação verbal é extremamente 

importante na venda. Não é diferente quando lhe abordam com um “Bom dia, em que 

posso lhe ajudar?”?  

Tente sempre ser o mais discreto possível em sua comunicação. A abertura para uma 

comunicação menos formal é o cliente que vai lhe dar. Tenha bom senso: não é 

necessário que você seja mal-educado para que cause uma má impressão. É só não se 

comportar da forma que o cliente espera. A expectativa do cliente é a expectativa que 

ele tem em relação a empresa. Sempre espere que o cliente esteja buscando um 

produto de qualidade, diferenciado ... e represente esse produto. Pense a respeito de 

uma entrevista de emprego... você está sendo entrevistado pelo cliente! 

Importante: cuidado com os e-mails! Nem sempre existe um padrão para comunicação 

escrita dentro de uma empresa. Para evitar gafes, a melhor dica que você pode seguir é 

SEMPRE digitar o texto do e-mail dentro de um programa de formatação de texto, como 

o Word, por exemplo, antes de enviá-lo para o cliente. Bingo! Você garantiu que 90% 

dos erros de português possam ser corrigidos antes da leitura do texto pelo cliente. 
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CONHECIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO 

   

Bem, chegamos a um ponto crucial da 

venda. Estamos justamente apresentando 

esse ponto já no início deste material por 

uma obviedade: se você conhece a fundo 

o que está vendendo, suas chances de uma 

negociação bem-sucedida são 

exponencialmente maiores que quando 

você tem uma “vaga ideia” do que está 

vendendo. 

O primeiro ponto a saber: qual o benefício que o seu produto/serviço proporciona para 

o cliente? 

Reflita: qual a diferença de uma televisão com controle remoto e uma televisão sem 

controle remoto? Qual o benefício que o cliente terá se comprar uma televisão com 

controle remoto? 

Simples, mas nem tanto. Imagine a venda de um curso técnico. Você aborda um 

atendente de uma farmácia e oferece um Curso Técnico em Farmácia e Gestão. Qual o 

benefício que este cliente está adquirindo ao se formar nesse curso? 

Se você não sabe responder com exatidão e segurança a essa pergunta, nem tente 

começar a vender esse curso.  

Perceba: quando você vende um curso, você está vendendo uma melhora na 

qualificação do cliente. O que garante a qualificação? Melhores oportunidades no 

mercado de trabalho? Uma remuneração diferenciada? Um sonho de uma vida melhor? 

Novas perspectivas de vida e carreira? Todas as variáveis apresentadas são válidas, 

assim como diversas outras que você deve estar pensando. Pense como cliente: qual 

sua expectativa ao se qualificar?  

Estude à exaustão todos os benefícios dos produtos com os quais você trabalha. Anote 

suas ideias a respeito, discuta com colegas, com amigos ... em breve você terá uma boa 

ideia do que os seus produtos podem proporcionar de diferente na vida dos clientes. 

 

Segundo passo: dados técnicos sobre o produto. 

Quando você vende um computador, você deve saber a configuração da máquina que 

você está vendendo. Quando você vende uma peça automotiva, deve saber as 

especificações técnicas e quais as utilizações dessa peça, quais as compatibilidades. 

Quando você vende um curso, você deve saber informações completas sobre o curso 

que está vendendo.  

Quais as informações relevantes ao cliente quando se trabalha com cursos? 
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• Duração 

• Conteúdo programático 

• Cronograma de aulas 

• Ferramentas à distância 

• Qualificação dos professores 

• Informações sobre estágios 

• Laboratórios 

• Certificação / reconhecimento 

• Frequência mínima 

• Critérios e Mecanismos de Avaliação 

• Local das aulas 

• Público alvo 

• Material didático 

• Custo / Investimento. 

 

Terceiro ponto: Custo x Benefício 

O que é caro ou barato? 

Vamos analisar a seguinte situação: você é funcionário público de uma Universidade 

Federal e seu salário é de 2.000 reais. Um vendedor lhe aborda com uma oportunidade: 

Um curso de Mestrado no valor de 17.000 reais. 

À primeira vista você me dirá que é um curso caro, então o Custo x Benefício é ruim. 

Pois é nesse ponto que você vai perceber o valor da informação: No funcionalismo 

público você ganha benefícios salariais relativos à sua maior qualificação. No caso 

apresentado, sua remuneração é acrescida em média em 75%. De 2000 reais, seu salário 

pós-mestrado será aumentado para 3.500 reais.  

E se o comprador puder pagar em 40 parcelas o curso? Perceba: se dividirmos o valor 

de 17.000 reais em 40 parcelas, teremos parcelas de 425 reais. Você pode terminar o 

curso em 24 meses, o que terá um custo até então de 10.200 reais. Faltam 16 parcelas 

para completar os 17.000 reais.  

Agora calcule: quanto o cliente vai ter ganho apenas de diferença de salários em 16 

meses? 16 x 1500 = ..... 24.000 reais! Quando o cliente terminar de pagar as parcelas, 

ele terá ganho 7.000 reais mais um curso de Mestrado! 

O Custo x Benefício não é maravilhoso? 

Essa é a chave para fechar um bom negócio: a análise do Custo x Benefício. Se um cliente 

entende que obterá benefícios contratando um produto/serviço e que isso será um 

investimento e não um custo, o negócio está fechado! 
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CONHECIMENTO DO AMBIENTE 

Quando se fala em estratégia, geralmente pensamos em conceito militares. Pois bem, 

quando se fala em Conhecimento do Ambiente, pense exatamente como um General 

definindo uma estratégia para vencer uma batalha ou mesmo uma guerra (curto e longo 

prazo). 

 

Para definir a movimentação de seu exército, de 

suas ações, e vislumbrar como vencer uma 

batalha, você precisa necessariamente conhecer 

o ambiente. Quais são as dificuldades do 

terreno? Quais posições estratégicas seu grupo 

deve assumir para que tenha uma real vantagem 

sobre seus inimigos? Onde estão os maiores 

perigos e oportunidades? 

 

No enfoque das vendas, você é o exército de um homem só. Dentro de seu 

planejamento mensal existe um adversário a ser vencido: a meta. Pois bem soldado, por 

onde começaremos nossa vitória? Conhecendo o ambiente. 

Pesquise e anote suas conclusões. Em diversos momentos você precisará recorrer aos 

seus apontamentos para tomar decisões. Divida seu relatório: 

Primeira parte: dados geográficos 

• Cidades de sua região e respectiva população 

• Características principais das cidades 

• Indústria, agricultura ou comércio forte? 

• Zonas e bairros principais 

• Nível de renda aproximado dos bairros 

• Locais onde pode ser empregado seu produto/serviço 

• Onde está o público-alvo de cada um de seus produtos? 

Dica: busque dados no site do IBGE para qualificar sua pesquisa. 

Segunda Parte: dados políticos 

• Concorrência: quem é? Qual a força dos concorrentes? Quais seus pontos 

fracos? 

• Possíveis aliados: associações, sindicatos, empresas de sua área de atuação que 

não sejam concorrentes, líderes nas comunidades, pessoas influentes, meios de 

comunicação e ONGs 
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Terceira Parte: conclusões 

• Quais suas chances penetrando nesse mercado? Quanto maiores as dificuldades 

mais esforço e tempo terão de ser despendidos para cumprir sua missão 

• Quais seus diferenciais em relação à concorrência estabelecida? 

• Você precisa de que assistência da empresa para ter sucesso?  

• Quais os materiais você precisa para divulgação de seus produtos/serviços? 

• Qual o custo envolvido no seu trabalho nessas ações? 

 

Você acaba de aumentar drasticamente suas chances de sucesso. Conhecendo os 

fatores que podem decretar seu sucesso ou fracasso, você pode evitar muitas surpresas 

desagradáveis e, principalmente, traçar sua estratégia para vencer suas metas. 

 

PLANEJAMENTO 

 

Se você já conhece seus produtos e estudou o ambiente, você está pronto para iniciar 

seu planejamento. 

 

 

 

Como chegar ao gol? 
  

Passos do planejamento: 

Pré-venda 

- Conhecer o ambiente 

- Metas 

- Definir o público alvo 

 

Reflita: O que é necessário para iniciar o trabalho? 
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1 – Metas 

Divida suas metas por semana. Qual o resultado necessário em cada semana de 

trabalho? Agora subdivida em dias sua meta. Qual o resultado diário que seu trabalho 

deve atingir?  

Lembre-se: um dia de atraso corresponde a trabalho dobrado no dia seguinte. Quando 

tiver oportunidade, dobre sua produção. Isso garante um mês mais tranquilo em termos 

de resultado e, principalmente, garante um resultado financeiro muito melhor. Quem 

não gosta de uma boa remuneração no final do mês? 

  

É sempre importante fixar 2 metas:  

1) a meta da empresa, constando os resultados que ela definiu para você;  

2) quanto você quer ganhar no mês? Pense grande! Estabeleça metas para você realizar 

pequenos sonhos. Que tal uma roupa nova? E um notebook? Quem sabe um carro? 

A diferença entre vendedores bem-sucedidos e vendedores medianos está justamente 

na largada: quais sonhos você quer realizar nesse mês? 

- Agora divida o mês em semanas. Quais são as regiões que serão trabalhadas em cada 

semana? Por que? O que você pretende trabalhar em cada semana? Quais os custos 

envolvidos? 

- Finalmente, divida a semana em dias de trabalho. Quais os locais que você vai visitar 

em cada dia? Quantas pessoas você quer atingir? Por que essas pessoas? 

Entenda: quanto mais você pensar antes de agir, melhores resultados você pode atingir.  

 

2 – Público-alvo 

Um exemplo: você vende notebooks e simplesmente pega seu carro e entra em uma 

cidade desconhecida. Logo começa a bater de porta em porta atrás de possíveis clientes. 

Após diversas negativas você percebe que não existem postes nas ruas onde você 

começou o trabalho ... e quando pergunta a um morador o porquê ele lhe explica que 

não existe energia elétrica nas ruas daquele perímetro, pois trata-se de um loteamento 

ilegal. Vai a outro bairro e as negativas se sucedem, pois não existem compradores com 

renda suficiente para pagar pelo seu produto. Depois de um dia inteiro de trabalho, você 

senta em um café e, conversando com o dono, descobre tratar-se de uma cidade de 

mineradores, pois existe um garimpo próximo. Mas a 14 km existe uma cidade onde está 

a sede de uma grande empresa de minério e o centro comercial da região, onde as 

pessoas tem um nível cultural e socioeconômico superior. Amanhã é outro dia ... mas 

você perdeu todas as vendas que poderia ter feito hoje. 
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Quando você pensar em serviços, pense da mesma maneira. Se você vende cursos, você 

tem que saber onde você pode encontrar seu público-alvo. Se vende um curso de EJA, 

pense em pessoas humildes que não completaram o segundo grau. Se você vende cursos 

técnicos, pense em pessoas que sonham em ter uma melhora em sua vida, em sua 

remuneração, mas que dificilmente cursarão uma universidade. Se vender pós-

graduações, reflita sobre as necessidades dos clientes em fazer esses cursos. Um 

Mestrado realiza muitos sonhos ... mas que sonhos são esses? Quem sonha com um 

Mestrado? 

Defina onde e como encontrar seu público-alvo. Conheça o ambiente. O trabalho é uma 

soma de planejamento e ação. Você pode visitar 200 pessoas e encontrar 1 potencial 

cliente, assim como pode visitar 10 pessoas e encontrar 3 potenciais clientes. Planejar 

diminui a ocorrência de erros e retrabalho, mas não garante sucesso. Sucesso depende 

única e exclusivamente de você. 

 

• Prospecção 

Agora que você já pensou como chegar aos seus potenciais clientes, analisou o ambiente 

em que vai trabalhar e conhece como ninguém os seus produtos, vamos à prospecção. 

 

Existem 2 formar de encontrar clientes potenciais: 

1- Ações estruturadas que possam garantir grande retorno 

Uma grande venda depende de uma negociação que envolva diversos interessados. 

Uma rede de lojas ou um grupo empresarial pode comprar muitos produtos, assim como 

podem abrir portas para a venda de muitos cursos. Sindicatos, associações e ONGs 

podem se interessar em divulgar seus produtos e serviços junto a seus membros e 

associados.  

Importante: Essas ações podem garantir um bom resultado, mas não são de curto prazo. 

Nunca se foque apenas nessas ações, ou seu resultado de curto prazo será péssimo. Seu 

trabalho é vender, não trabalhar como Relações Públicas da empresa. Essas ações 

podem garantir um excelente resultado futuro, mas o que garante o salário é o trabalho 

do dia-a-dia. 

2- Ações diárias de prospecção 

Você já ouviu a expressão “de grão em grão a galinha enche o papo”? Essa é uma grande 

verdade no mundo das vendas. É a cada produto vendido, a cada matrícula, que o 

vendedor garante o seu resultado positivo do mês. Quantas vendas você precisa fechar 

hoje para garantir seu resultado do dia? E para garantir a sua semana? E quanto ao mês? 

Se organize. Quantas visitas você vai fazer hoje? Estruture um banco de informações 

sobre sua prospecção.  
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Exemplo: 

Horário Visitas do dia produto cidade bairro resultado 

8:00h E-mails curso técnico de farmácia para POA. Enviados 10 e-mails com informações 

8:30h Visita - Técnico em Ótica - às Óticas Bomolho e Jujuba em POA -Centro. 4 

interessados 

9:30h Visita aoSindicato dos Metalúrgicos - Técnico em Segurança do Trabalho em POA 

-Sarandi. Convênio estabelecido 

10:00h ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

 

Essas informações são muito importantes para você. É a partir do que você fez e dos 

resultados obtidos que você vai estruturar as próximas ações. Esse é um planejamento 

diário, mas que bem estruturado vai lhe garantir conhecer seus clientes. Lembre-se: o 

planejamento é para você ter informações, não simplesmente para passar relatórios ao 

seu supervisor. Você é o gestor do seu tempo, dos seus resultados. Quem vai definir seu 

salário no final do mês é o seu resultado individual. 

Dê o encaminhamento correto às suas negociações. Monte seu banco de dados. Se 

perceber interesse em um potencial cliente, agende uma visita. Se visitar, busque o 

fechamento. Você só vai saber a real situação do seu dia, do seu mês, se for organizado. 

Afinal, o que falta para você atingir seus resultados? O que você ainda precisa fazer? 

 

TELEVENDAS 

 

Esse é um dos pontos-chaves da prospecção. É muito importante que você perceba que 

televendas é um meio, não um fim. Ninguém fecha um negócio via telefone, a menos 

que trabalhe em uma central de vendas com todos os dados do cliente de modo a só 

efetivar um pedido, o que não é nosso caso. 

Portanto, trabalhe televendas como meio de agendar uma visita. Não entre em 

negociação de valores por telefone, não tente fechar a venda. A pressa no fechamento 

da negociação atropela muitos passos e fecha muitas portas. Se solicitado, envie 

informações por e-mail para, após a leitura deste e-mail por parte do cliente, efetivar 

uma visita. 

Lembre-se: a visita pode ser feita no endereço que o cliente escolher ou na sua empresa. 

Mas essa definição cabe única e exclusivamente ao cliente. 
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• Ativo 

Introdução 

- “Boa noite, meu nome é João e sou consultor da Empresa X. Eu poderia falar com o sr. 

José Batatinhas?” 

- “ Boa noite senhor José Batatinhas, meu nome é João e sou consultor da Empresa X. 

Eu gostaria de conversar com o sr. a respeito do curso técnico em óptica. O senhor pode 

me atender agora? 

> Não. 

- “Sr. José, existe um horário melhor em que possamos conversar? Que dia? Pode ser 

pela manhã às 9h? Ok, agendado para sexta às 14h nossa conversa. Muito obrigado pela 

atenção e até sexta-feira às 14h. Tenha uma ótima semana." 

 

1ª parte 

-“de acordo com nosso contato anterior ...”; 

-“seu amigo Josuélson lhe indicou como possível interessado no curso de ...”; 

-“a empresa BOBOO, que você trabalha, indicou seu nome como possível interessado...” 

2ª parte 

- “... o curso técnico em óptica foi elaborado a partir das necessidades percebidas do 

mercado em relação a profissionais capacitados nessa área. Nosso curso conta com 

professores renomados na área e é reconhecido pela alta qualidade. Estou entrando em 

contato com o senhor para conversarmos um pouco sobre essa oportunidade. Posso lhe 

passar algumas informações? 

> não tenho interesse nesse curso 

- Sr. José, além deste curso, nós temos cursos de TST, TF, TR, ... e EJA. O senhor tem 

interesse em conhecer algum desses cursos? 

>Ok, vamos conversar. 

3ª parte 

- O curso de óptica (ou o curso escolhido pelo cliente) tem x meses de duração, com x 

aulas semanais no período da(o) noite/dia/integral. Como é sua disponibilidade de 

horários?  

- Ok, já que o senhor tem disponibilidade para cursar esse curso em óptica, eu gostaria 

de adiantar alguns pontos sobre ele: a modalidade do curso é semipresencial, onde 

dispomos de uma plataforma online para toda a parte teórica deste. Já toda a parte 

prática do curso é presencial, sendo que dispomos de um laboratório onde o senhor 

aprenderá toda a prática sobre a área de óptica. Um grande diferencial do nosso curso 
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é nós garantimos o seu estágio prático, o que assegura que você possa aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos com o curso. E o senhor sabe que um profissional com bom 

embasamento teórico e com prática na área tem grandes oportunidades de 

empregabilidade. Um detalhe: sabia que mais de 90% dos técnicos dessa área estão 

empregados? 

4ª parte 

- O senhor tem interesse em conhecer mais a respeito desse curso? 

Responder às dúvidas do cliente 

> mas qual o valor desse curso? 

- O investimento é de (valor à vista), que pode ser parcelado em até X vezes. Dessa 

maneira, nós trabalhamos com um crédito educativo próprio, onde o senhor terá 

condições diferenciadas de pagamento de acordo com sua disponibilidade. Vamos 

agendar uma visita para conversarmos pessoalmente sobre o curso, sua sistemática e 

sobre as possibilidades de matrícula e investimento? 

 

• Passivo 

- Empresa X, João, boa tarde. 

> boa tarde 

- Com quem estou falando? 

> Maria 

- Boa tarde Maria, em que posso ajudá-la? 

- Eu gostaria de informações sobre o curso técnico em Radiologia. 

- Ok Maria. O curso de radiologia ... (seguir os passos do televendas ativo a partir da 3ª 

parte). 

 

NEGOCIAÇÃO 

Enfim, chegamos à negociação. Você percebe o quanto trabalhou antes de chegar a esse 

ponto? Você está diante de um cliente que está interessado em conhecer mais sobre 

sua empresa, sobre seu produto. Mas também chegou o momento de você conhecer 

mais sobre esse estranho que está à sua frente.  

Lembre-se: você não é amigo desse indivíduo e muito menos tem a pretensão de ser. 

Mas sabendo algumas informações sobre ele fica muito mais fácil guiá-lo ao fechamento 

do negócio.  
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Um exemplo passo-a-passo:  

Nome da cliente: Maria 

Idade aparente: 35 anos 

- Maria tem segundo-grau completo. 

A partir dessa informação você percebe que ela está apta a cursar qualquer curso 

técnico. 

- Trabalha como doméstica em 3 residências 

Talvez ela esteja buscando uma maior qualificação, pretendendo mudar de ramo e para 

isso precisa de qualificação. 

 

- Ela é recém-divorciada. 

Isso sinaliza uma tendência à mudanças em sua vida. O que ela estará buscando? Uma 

atualização profissional? Se qualificar para tentar uma condição financeira melhor? 

- tem 1 filho adolescente. 

Quantos anos terá o filho? Será que não podemos ver a possibilidade de um EJA ou um 

Técnico para ele também? 

- faz parte de uma associação comunitária no bairro onde mora. 

Será que não existem mais pessoas da comunidade interessadas em cursos técnicos? 

Quem sabe você contar com algumas indicações. 

 

Nesse exemplo você pode perceber quantas informações úteis você pode trabalhar para 

o fechamento do negócio. É muito mais fácil fechar uma negociação quando dispomos 

de informações sobre o cliente.  

Não seja indiscreto nem seja invasivo. Saiba o momento certo de conversar a respeito 

da vida do cliente ... isso permite que ele se sinta mais à vontade com você e que 

informações preciosas não passem desapercebidas. 

Agora algumas dicas úteis: 

• Saiba exatamente a necessidade do cliente quanto ao seu produto. Afinal, o que 

ele está buscando? Qual a utilização que ele pretende para o produto? 

• Seu papel em uma negociação é o de consultor, não de vendedor. Nunca force o 

fechamento quando não está claro para o cliente o real benefício do que ele está 

adquirindo.  

• Repasse todas as informações a respeito do produto que o cliente está 

adquirindo. Isso resguarda seu trabalho quanto à possíveis reclamações ou 



26 
 

cancelamentos devido a informações incorretas ou que simplesmente não 

ficaram claras. 

• Venda a qualidade de seu produto e de sua empresa. Vendedores que usam 

expressões como “eu garanto que...” não passam credibilidade. 

• Cheques não são um obstáculo ao fechamento e sim um benefício ao cliente. 

Quando você trabalha com um parcelamento em cheques, você está 

depositando confiança no cliente. A empresa está concedendo um crédito 

educativo quando aceita cheques pré-datados.  

• Se o cliente se negar a fechar negócio com você, saiba a razão exata. Explore a 

objeção do cliente. Será que ele compreendeu todas as informações 

corretamente? O que está dificultando a negociação? 

• Custo é sempre o último tema da conversa. Primeiro o cliente deve conhecer 

bem seu produto, os benefícios e a sistemática. 

• Se o cliente tentar ser evasivo e não fechar “naquele momento” o negócio 

pergunte: “Ok, Fulano, mas só para que eu possa me organizar para dar 

seguimento à negociação... o que falta para o senhor se matricular conosco? 

Posso lhe ajudar com mais alguma informação?”. 

• SEMPRE seja claro e correto com o cliente. Se em algum momento você tentar 

um atalho que resulte em um fechamento sem as informações corretas ao 

cliente, você acaba de se demitir. 
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alinhando estratégias de marketing à gestão 

de vendas, desenvolvendo modelos dinâmicos e de alto impacto. 

Trabalhamos com uma sistemática de consultoria única, assumindo a 

responsabilidade por todos os processos de mudanças necessárias para sua 

organização, readequando sua gestão estratégica às melhores práticas do 

mercado internacional. 

 

WWW.IDATI.COM.BR 

 

https://www.idati.com.br/cursoonline
http://www.idati.com.br/

