
Descubra agora porque ainda vale a pena trabalhar com vendas. 

 

Se você tem um sonho de mudar de vida, pare agora o que estiver fazendo e leia esse artigo. 

Entenda porque trabalhar com as vendas e ter o seu próprio negócio vai transformar a sua vida. 

 

  

 |Todos nós, sem exceção, temos sonhos que desejamos realizar mas alguns deles parecem 

difíceis de alcançar; construir sua casa própria, uma viagem, ter o carro do ano, passar mais tempo 

com a família, ter seu próprio negócio … mas nem todos conseguem realizar. Seja por falta de 

oportunidade ou orientação certa, para enxergar uma grande chance que pode estar ao seu alcance. 

 Você que gosta de trabalhar com vendas sabe o quanto é dinâmica, exigente  e transformadora 

essa carreira. Todos os dias, os desafios são renovados e a necessidade de crescimento e evolução 

como profissional são importantes. Principalmente quando existem metas estabelecidas a serem 

batidas ou mesmo superadas. 

 Mas você já pensou em aplicar todo o seu esforço e sua experiência adquirida ao longo dos 

anos, para fazer crescer o seu próprio negócio? Trabalhar da sua casa, divulgando sua empresa para 

outras pessoas e ainda poder estar perto de seus filhos e de sua família? parece bom demais para ser 

verdade, não é? Mas agora é mais do que um sonho, pode ser sua realidade. 

 Se você é uma pessoa batalhadora, tem sonhos e deseja dar uma grande passo na sua vida, 

essa é a sua chance! existe uma oportunidade de mudar de vida e ter seu negócio próprio. Muitas 

pessoas acreditam que somente fazendo grandes investimentos, é possível ter a sua empresa. 

  Mas algo está mudando a mentalidade do novos empreendedores brasileiros, são as 

microfranquias. Fazer um grande investimento para ter sua empresa é coisa do passado. As 

microfranquias são empresas que, na maioria dos casos, exigem baixo investimento inicial e  

oferecem a vantagem de poder trabalhar em casa. 

  Pessoas tem buscado oportunidades transformadoras através de microfranquias. A PremiaPão 

é um exemplo de microfranquia de sucesso no país, muito procurada pelos brasileiros e uma das 

vencedoras do prêmio de melhor franquia em 2018. 

 Para você que é ou já foi representante comercial, representante de vendas  e trabalhou muito 

para apresentar, representar e divulgar as empresas as quais você trabalhou anteriormente, pode agora 

fazer  algo grandioso por você. Venha conhecer mais sobre  microfranquias e tenha dicas valiosas de 

como trabalhar com vendas para crescer e lucrar. 

 A necessidade de crescimento é diária, quando se trabalha como vendedor para empresas ou, 

como vendedor autônomo ou mesmo, quando alguém escolhe trabalhar nesta área apenas para ter 

uma renda extra com vendas, afinal: sempre é necessário conseguir clientes novos para não deixar o 

seu negócio morrer ou alcançar crescimento e maior lucro. Mas veja as vantagens de se tornar um 

microfranqueado em uma microfranquia como a PremiaPão: 

 Empresa em crescente expansão 

 Cultura meritocrática focada em resultados 

 Empresa com espírito jovem e empreendedor 

 Estrutura horizontal e contato próximo aos líderes 

    

 Existem muitos cursos presenciais e online, etc. Todos disponíveis para o aperfeiçoamento de 

vendedores e ajudar na sua evolução profissional. Muitas empresas oferecem oportunidade de 

negócios para revender produtos por meio de catálogos, amostras e que oferecem uma modalidade de 

lucro padrão. As vezes pode ser suficiente pra alguns mas não para você que chegou até aqui. 

   

 Quando trabalhamos muito tempo com algo, nos deparamos com algumas dúvidas ou mesmo 

um certo desânimo. “Será que ainda quero fazer isso?” se a sua resposta para essa pergunta for “não”, 

talvez então, suas dúvidas sejam outras, tais como: “será que ainda é possível melhorar? Como eu 

posso fazer isso?”. Talvez você só precise de um “pontapé” inicial para mudar tudo. 

 



 Como saber se ainda é possível você crescer nessa profissão? Obter ótimos ganhos e tudo isso 

para você mesmo? Aqui, abordaremos os prós e contras da profissão e como se manter em constante 

crescimento. Até mesmo para você que deseja esta carreira e está pensando em como trabalhar vendas, 

aprenda a  lucrar para realizar todos os seus sonhos com a PremiaPão. 

 

Quem é a PremiaPão: 

 A PremiaPão é uma empresa de publicidade em sacos de pão, que divulga as mais variadas 

marcas para o público-alvo de maneira correta e sem desperdícios. A PremiaPão é uma empresa 

ecologicamente correta,  com uma preocupação constante com o  meio ambiente combatendo a 

utilização de sacos plásticos e outros materiais não biodegradáveis. 

  

Porque uma microfranquia como a  PremiaPão é sua melhor escolha: 

 A empresa é um modelo de negócio sustentável que, embora seja jovem, já possui mais de 

treze mil anunciantes. Para iniciar o seu próprio negócio você precisa de um investimento de baixo 

custo; com menos de R$ 10,000,00 você já pode ter o seu negócio e começar a vender sem deixar o 

conforto do seu lar. 

 A PremiaPão oferece total apoio aos seus franqueados; treinamentos em plataformas online, 

aprendizado sem sair de casa e acesso próximo aos líderes. É uma empresa que se preocupa com seus  

funcionários e todos o s que fazem parte da empresa, aqui, todos tem total apoio, ainda que distantes 

fisicamente de alguns, todos trabalham para que os seus microfranqueados deem o seu melhor sí, 

cresçam e alcancem sucesso. 

  

    Como vender em um Brasil em crise 

 Mesmo em uma empresa bem estruturada, que apoia seu staff e trabalha constantemente para 

o crescimento de todos, quem deseja trabalhar com vendas e ter sua própria empresa, sabe que ainda 

sim é preciso que o microfranqueado faça a sua parte para que o seu negócio cresça e alcance sucesso, 

com ganhos superiores ao planejado inicialmente e possa realizar os seus sonhos. 

  

 O atual cenário econômico no país não é dos melhores. De acordo com os especialistas a 

projeção para o crescimento do PIB brasileiro voltou a cair e, a previsão é de um crescimento inferior 

a 1% esse ano, segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central. 

 

 Porém há uma informação que poucos sabem, no ano de 2018 um dos três pilares de 

sustentação que ajudou a amenizar a queda econômica do país, foi o setor de vendas, que não parou 

mesmo diante das previsões pessimistas dos especialistas. 

    

 Ainda em 2018, o setor contribuiu com para ajudar o país a alcançar alguma estabilidade 

econômica, crescendo 2,3%, foi a maior alta em 5 anos, segundo o IBGE, (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). De posse dessas informações, é fácil entender porque trabalhar com vendas 

ainda é muito vantajoso, desde que haja disposição e coragem para enfrentar novos desafios. 

 

 Mas como fazer isso em um cenário econômico não favorável? Quais medidas tomar para que 

o seu sonho se realize e seu negócio aconteça e cresça? Realmente as notícias nãos são favoráveis, 

porém com dedicação e esforço PremiaPão o seu trabalho será recompensado. 

 

  Mostraremos a partir de agora, algumas dicas preciosas para alavancar as suas vendas mesmo 

em um país em crise, confira abaixo: 

 Mantenha-se ativo: sim! nós estamos falando de um mercado altamente competitivo. Não se 

deve perder tempo com dúvidas ou deixar de apostar em um cliente em potencial porque está 

parecendo mais difícil ou distante. Você precisa correr atrás, manter contato, oferecer 

propostas de acordo com o perfil do seu cliente; esteja presente sempre. 

 Conheça o perfil do seu cliente: todos os clientes são iguais? não! todos os cliente tem as 

mesmas possibilidades de compra? não! todos os clientes tem a mesma renda? não!  Então é 

a hora certa de estudar seus clientes e criar planos e propostas acessíveis a cada um, nde acordo 

com o perfil de cada um! 



 Mostre que sempre é uma vantagem comprar com você: seu cliente precisa adquirir confiança 

em você, ele precisa saber que tem uma vantagem trabalhando junto com você. Ofereça algum 

beneficio, crie possibilidades de estreitamento das relações, esteja sempre acessível para 

contato. 

 

 

 Trabalhe com honestidade: honestidade é um tesouro que as pessoas desejam encontrar em 

um vendedor, hoje me dia, então, nunca tente tirar proveito de seus clientes. Mantenha a 

transparência das relações. Seu cliente precisa confiar no seu trabalho e saber que tem com 

você uma relação de confiança com o qual ele pode contar. 

 Acredite no seu produto: Você precisa saber o que tem em “suas mãos” para oferecer às 

pessoas. Você precisa conhecer com o que trabalha e acreditar nisso. Quando o cliente vê a 

sua confiança, o conhecimento que você tem do produto, ele sente maior autonomia para 

tomar uma decisão positiva; mostre que ele precisa adquirir seu produto. 

  

Use as tecnologias a seu favor! 

 Umas das armas mais poderosas que nós temos hoje são as redes sociais; as mídias de forma 

geral. Nos dias atuais, as redes sociais são um caminho essencial par estabelecer conexão entre seus 

usuários, a qualquer hora, qualquer tempo e a qualquer distância; não há limite de acesso quando 

falamos em conexão pela internet. 

 Mas as redes podem ser muito mais produtivas e poderosas se nós dermos o uso certo para 

cada uma delas. De acordo com o SEBRAE o aplicativo de mensagem Whatsapp é uma arma 

poderosa para impulsionar seus negócios. São 42 bilhões de mensagens trocadas diariamente entre os 

usuários, use isso para manter seus clientes atualizados em todas as novidades do seu negócio. 

 Segundo o SEBRAE, pesquisam mostram que uma pessoa visualiza sua conta no Whatsapp 

de 70 a 150 vezes ao dia. Ou seja: vamos pensar que o seu cliente visualize seu conteúdo, gerado 

nessa rede, por metade disso: 35 vezes por dia. É uma vantagem inacreditável, qualquer vendedor, 

sairá na frente utilizando o app como ferramenta de venda. Veja como fazer isso: 

 Gere conteúdo para sua clientela: É importante utilizar todo o tipo de mídia, tais como: áudios, 

vídeos, imagens e textos, para gerar engajamento com seu cliente. Porém é necessário ter 

cuidado, evite “bombardear” o cliente com excesso de informação no celular pois isso pode 

criar um desgaste para sua marca e para seu produto. 

 Crie listas de transmissão de conteúdo: Essa é uma boa saída para evitar a criação de mais 

um grupo no aplicativo, algumas pessoas não gostam de serem inseridas em grupos sem prévio 

aviso. Uma boa tática por exemplo, é criar listas de transmissão para disponibilizar conteúdo 

sem que o cliente fique “refém” a grupos no app. 

  

 Utilizar outras redes sociais também é uma ótima chance de alcançar mais clientes, já ouviu 

aquele ditado que diz: “uma imagem vale mais do que mil palavras?”, se você já ouviu, entendeu que 

criar conteúdos de vídeo sobre o seu produto e divulgá-los no Youtube, por exemplo, é uma ótima 

forma de criar conexão e alcançar um número enorme de clientes pelas redes. 

 Crie uma conta, faça vídeos sobre a sua empresa, promova a interação com os clientes em 

potencial por meio de comentários no seu canal,  monitore suas redes todo o tempo, faça-os se lembrar 

de sua marca, do seu nome, do lema de sua empresa. Mostre para os seus cliente que você está 

presente, que sua empresa é forte, sólida e sempre pronta a atendê-los. 

 

Os contras em trabalhar com vendas 

 

 Mas como em todas as profissões, não é uma carreira para qualquer um. Não são todos que 

podem trabalhar com vendas. Existe um perfil e habilidades necessárias que precisam ser 

desenvolvidas em um vendedor e que precisam ser praticadas para que seu trabalho dê certo. Bem 

como alguns comportamentos são nocivos ao profissional que deseja ser um profissional na área. 

 

 Vejamos abaixo uma listas de atitudes que são prejudiciais aos vendedores: 

 



 Falar Demais: todos sabem a necessidade de um vendedor explicar bem sobre o seu produto, 

mostrar as qualidades e mostrar as novidades. Porém o cliente também tem dúvidas sobre o 

produto ou a empresa; o cliente quer e precisa ser escutado, 

 Não saber escutar: São erros que são praticados concomitantemente. Não saber escutar e falar 

demais são considerados erros mortais para um vendedor, o cliente precisa ser escutado. 

 A falta de preparo: exatamente igual as outras profissões, trabalhar como vendedor também 

exige treinamento, preparo. Um vendedor despreparado coloca todo o trabalho e a imagem da 

companhia a qual representa a perder. 

 Timidez: se você é uma pessoa introvertida, tem vergonha de se aproximar, puxar conversa ou 

mesmo olhar diretamente nos olhos de alguém e mesmo assim deseja trabalhar com vendas, 

então será necessária uma mudança de comportamento para que você se sinta confortável 

nessa profissão e possa crescer profissionalmente. 

 Nâo assistir seu cliente: Todo o cliente precisa ser cativado, conquistado e assistido. Não 

existe cliente fiel sem que haja assistência do vendedor. O cliente precisa ser orientado, 

“nutrido” com novidades contantes da empresa e de produtos que podem ser benéficos a ele.  

 

 Não existe segredo para trabalhar com vendas, tudo exige muito trabalho e dedicação para que 

os resultados necessários, as vezes, até surpreendentes sejam uma consequencia da dedicação. 

Resultado pode vir além do esperado e trazer um desejo renovado. 

 Acesse o link abaixo e veja a história do franqueado PremiaPão, Mauricio Sant´Anna, que 

ganhou R$5,000,00 nos primeiros 7 dias e como trabalhar com a franquia PremiaPão foi um “divisor 

de águas” em sua vida: https://www.youtube.com/watch?v=rtEeHOjDLrg 

 

As vantagens de trabalhar como vendedor em seu negócio 

 Segundo o colunista de uma das maiores empresas de RH do país, Catho, afirma que uma das 

maneiras de manter um vendedor motivado a trabalhar e fazer equipes produzirem cada vez mais, 

batendo metas é : não ter um salário fixo rentável e que permita o vendedor uma “acomodação 

profissional”. 

 Imagina o que não será capaz de alcançar um profissional que decide investir e  comprar para 

revender um produto ou uma franquia de sucesso, a qual ele será totalmente responsável pelos seus 

ganhos?  A ABF,(Associação Brasileira de Franchising), projetou para este ano um crescimento de de 

8% a 10% nas franquias para o ano de 2019. 

 E, sem dúvida nenhuma, uma das maiores vantagens de se trabalhar pelo crescimento do seu 

próprio negócio é o trabalho Home Office. Com as vantagem de trabalhar pela internet e celular,  o 

franqueado pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, mesmo que sua casa seja em um lugar  

remoto e tranquilo sem que a distância seja, exatamente, um problema. 

 Poder ficar com sua família, cuidar de outras tarefas domésticas, fazer o seu próprio horário, 

alcançar vantagens financeiras, tais como: 

 fazer a sua própria renda; 

 ter a sua empresa; 

 trabalhar com um produto de qualidade; 

 trabalhar com a marca que você confia; 

 estabelecer suas próprias metas financeiras; 

 oportunidade constante de crescimento e desenvolvimento de sua empresa; 

 ganhos maiores por trabalhar com venda direta; 

 utilizar seu dinheiro para crescimento e qualificação profissional e pessoal; 

 investir seu dinheiro no crescimento da empresa. 

 

Outras vantagens em ser o dono de seu próprio negócio: 

 você cria a sua agenda; 

 flexibiliza seus horários de acordo com suas necessidades; 

 trabalha quantos dias achar necessário; 

 pode tirar um tempo para você mesmo; 

 ter um tempo para ficar com sua família; 

 separar um tempo para cuidar da saúde; 

https://www.youtube.com/watch?v=rtEeHOjDLrg


 administra seus compromissos sociais; 

 aproveita esse tempo para estabelecer novos contatos e clientes; 

 faz novas amizades com esse trabalho; 

 Separar um tempo para estudar e se especializar 

 

Dificuldades de um vendedor autônomo 

 Não podemos esquecer de alguns deveres e dificuldades enfrentados por quem decide 

empreender um negócio. É necessário, sempre, ter um fundo de emergência para que seja utilizado 

em caso de problemas de qualquer ordem e também para manter o funcionamento da empresa, no 

início. Veja alguns itens importantes a serem observado: 

➢ você trabalhará muito mais que a maioria; 

 você é a empresa e o funcionário; 

 você será responsável por todos os gastos; 

 invista dinheiro em comunicação para a sua empresa; 

 você não terá um ganho garantido no fim do mês se não produzir; 

 trabalhará nos fins de semana, no início. 

 Sim, você ficará bastante cansado, cuide da sua saúde; 

 dedicará muito mais tempo à empresa até que cresça e se estabeleça no mercado; 

 você terá que investir em previdência social do próprio bolso; sim, você é o patrão e o 

funcionário; 

 você arcará com todos os impostos entre outros encargos financeiros decorrentes da empresa. 

  

 Podendo fazer um investimento de baixo custo e trabalhando com dedicação , se torna cada 

vez mais fácil bater suas próprias metas, desenvolver seus métodos particulares de venda, de acordo 

com o perfil de seus clientes e tendo um retorno financeiro além do planejado. 

  

 Seja dono(a) de sua história, trabalhe para ter o controle de sua vida, busque sua independência 

financeira, sendo dono de seu próprio negócio e trabalhando com franquias de sucesso. Trabalhe com 

uma empresa de ambiente familiar, que traga segurança e apoio para as suas decisões, proporcionando 

realização profissional e pessoal. 

 

 Veja o vídeo promocional de dia dos pais da PremiaPão, com o testemunho do CEO da 

empresa Raphael Mattos, em que se estabelece um interessante paralelo entre a família e a empresa e 

de como as duas têm necessidade de atenção e dedicação para que se mantenham em perfeito 

funcionamento: https://www.youtube.com/watch?v=vD4seFiHRaw&t=121s 

 

 Se você leu até o final, significa que você realmente deseja mudar a sua vida. Não deixe para 

amanhã  a tomada de decisão que mudará a sua vida. Acesse agora o link abaixo e descubra como 

pode ser fácil dar o primeiro passo rumo a transformação da sua vida e caminhar em direção a sua 

independência financeira imediata. Link: http://franquia.premiapao.com.br/seja-um-franqueado-de-

sucesso/ 
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