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● Archer

● Buettner 

● Concessionárias

● Corretor de imóveis

● Hiperador

● Gerente comercial

● Bombeiro Comunitário CBMSC

● Hiper



Comunicando 
com o cliente



Onde a
venda inicia?



Confiança



PORQUE SEUS 
CLIENTES DEVERIAM 
CONFIAR EM VOCÊ?



Pesquisa realizada pela consultoria TNS Research 
International, constatou que, 92% dos internautas 
acessam a web para pesquisar ou comprar 
produtos e serviços em sites de e-commerce e 76% 
procuram essas informações em fóruns ou blogs.

Uma outra pesquisa do Ibope Mídia revela que 91% da 
população brasileira com alto poder aquisitivo 
busca informações na internet antes de efetuar uma 
compra. 



Algumas fontes
de pesquisas 
utilizadas pelo 
cliente

● Google

● Redes sociais

● Reclame aqui

● Youtube

● Amigos/Familiares

● Site da empresa





EXISTEM MUITAS 
FONTES DIFERENTES 
DE CONFIANÇA



● Autoridade

● Afinidade

● Credibilidade

● Longevidade

● Celebridade

● Familiaridade

● Localização

● Demonstração

Fontes de
confiança



Quanto mais significativa é uma 
compra para o comprador, mais 
conscientemente ele procura um 
VENDEDOR e uma MARCA de 
confiança.



A confiança é a chave para 
abrir a porta de vários 
negócios e fazer as pessoas 
confiarem em você. 

E você, já providenciou a 
sua cópia?



PESSOAS ENVOLVIDAS 
NO PROCESSO DE 
COMPRA



Pesquisa Linkendin mostra 

que até 4 pessoas ou 

setores podem estar 

envolvidos em um único 

processo de compras



Philip Kotler 
Conhecido como o Pai do 
marketing moderno 
Em 2008, o Wall Street Journal 
o listou como a sexta pessoa 
mais influente no mundo dos 
negócios.

“Podemos representar até 5 
papéis durante um processo 
que envolve a compra de 
um produto/serviço.”



● Iniciador

● Influenciador

● Usuário

● Comprador

● Decisor

5 papéis durante 
o processo de 
compra



Exemplo prático:

Alice - Recém-formada







Quem é o
verdadeiro cliente
da concessionária?

Alice Manu

Pai da
Alice

Mãe da
Alice



ERRADO!
Os homens em geral 
são apaixonados por 
carros. Correto?

Por estes e outros 
motivos, quem decide 
pela compra do carro 
são os homens, certo?



As mulheres são responsáveis por 
42% das compras de carros da 
montadora e influenciam em 58% da 
compra realizada pelo público 
masculino.

Responsável por 40% do volume de 
compra de veículos e influencia a em 
50%, dos carros comprados por 
homens.



caso contrário além de 
utilizar argumentos que não 
motivarão o cliente a 
comprar o vendedor tentará 
inutilmente vender para 
quem efetivamente não tem 
poder de decisão.

Dirigir os argumentos certos às 
pessoas certas no processo de 
compra, maximizará de forma 
profunda seus resultados.

Desenvolva a flexibilidade e 
habilidade de elaborar perguntas 
inteligentes e direcionadas no 
momento certo da negociação.



OBJEÇÕES 
=
OPORTUNIDADES



Falta de 
informação do 
interlocutor

Por que aparecem 
objeções durante 
uma venda?



Zig Ziglar
É um dos oradores mais 
populares e motivacionais do 
mundo

“Toda venda tem cinco 
obstáculos básicos: falta de 
necessidade, de dinheiro, 
de pressa, de desejo e de 
confiança.”



Nem sempre o que é 
colocado em palavras é a 
tradução do que a pessoa 
realmente está pensando.

REFORMULE A 
OBJEÇÃO



Fórmula do 
melhor amigo



QUEBRE A OBJEÇÃO 
EM PARTES



Demonstre
valor



5x 300x50x



Ginha Nader

Maior especialista Disney no 
Brasil, tanto da vida e obra de  
Walt Disney, quanto sobre a 
cultura empresarial Disney.

“Todo ser humano quer se 
sentir amado, respeitado 
e destacado.”



EM TODO CONTATO 
COM O CLIENTE 
SEMPRE EXISTIRÁ 
UMA VENDA.



Ou você 
vende o seu 
produto ou 
serviço para o 
seu cliente



ou ele venderá 
um grande 
motivo para não 
comprar de você





Venda sem 
querer vender



PERGUNTAS 
FECHADAS E 
DIRECIONADAS.



Bom (lead), Após toda nossa 
conversa podemos
concluir que esta solução 
resolve os pontos (dor) que 
você me apresentou, estou 
correto?



DO QUE VOCÊ MAIS 
GOSTOU?
E NÃO “O QUE VOCÊ 
ACHOU?”



E aí, vamos 
fechar? NÃO



TERIA ALGUM MOTIVO 
HOJE QUE LHE 
IMPEDIRIA DE UTILIZAR 
A NOSSA SOLUÇÃO?



A ENTREGA, FICA 
MELHOR PARA O 
PERÍODO DA MANHÃ OU 
DA TARDE?



A VENDA PRECISA SER 
CONDUZIDA IGUAL UMA 
DANÇA, MAS VOCÊ 
PRECISA DITAR O RITMO 
DELA.



Resumo

● Confiança é a chave de tudo, 
ninguém compra de quem não 
confia;

● Conheça o perfil de seu cliente 
e torne-se especialista;

● Objeções são um termômetro 
para o seu desenvolvimento 
profissional;

● Fechamento é consequência, 
ajude seu cliente a comprar e 
você nunca precisará vender 
para ele.



Finja que todas as pessoas que você 
conhece estão andando por aí com uma 
placa no pescoço que diz: 

Faça eu me sentir importante. 



Mary Kay Ash

“Você terá muito sucesso 
não somente em vendas, 
mas na vida.”



OBRIGADO!


