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Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que se dedicava a ensinar meditação aos 
jovens. Apesar de sua idade já avançada, corria a lenda que esse samurai ainda era capaz de 
derrotar qualquer adversário.

Certa tarde, um certo guerreiro foi ao encontro do samurai, 
decidido a encará-lo e derrotá-lo. Sua tática seria ofender ao 
máximo o mestre para que ele perdesse o seu equilíbrio e 
cometesse alguma falha que ajudasse o guerreiro desafiante 
a ganhar a batalha. 

O velho aceitou o desafio e o jovem guerreiro começou a 
insultá-lo com as piores ofensas. Chutou algumas pedras em 
sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou coisas horríveis a seu 
respeito, ofendeu seus ancestrais. Durante horas fez tudo para 
provocá-lo, mas o velho sábio permaneceu impassível e sereno.

No final da tarde, sentindo-se já exausto e com sensação de derrota, o impetuoso guerreiro 
retirou-se em silêncio. Desapontados, os alunos do grande samurai perguntaram ao mestre 
como ele pudera suportar tanta indignidade sem agredir o desafiante.

O mestre então respondeu aos alunos: Se alguém chega até você com um presente e você não 
o aceita, a quem pertence o presente?

 - A quem tentou entregá-lo, responderam os discípulos.
 - O mesmo princípio vale para as ofensas, a inveja, a raiva, o estresse, o pessimismo. 
Quando eles não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo.

Mas o que a história do samurai tem a ver com vendas?

A SUA PAZ INTERIOR DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE VOCÊ.  
AS PESSOAS NÃO PODEM LHE TIRAR A CALMA. SÓ SE VOCÊ PERMITIR.

Sem um bom processo de vendas, tudo que veio 
antes está fadado ao fracasso.

FOCANDO VENDAS E FUNIL DE VENDA
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O PROCESSO DE VENDAS

Vender não precisa estar ligado o tempo todo 
a estresse, a pressão e a correria, porque 
o processo de venda, se for conduzido da 
maneira ideal, com método de execução e 
com métrica para análise, é capaz de criar 
um contexto de venda que favorece todos 
os resultados da organização.

Vendedores muitas vezes acham que vender 
é uma batalha, mas você pode vender muito 
mais e melhor se ligar o processo de vendas 
a sentimentos bons, a possibilidade de ajudar 
alguém, de encontrar uma solução para alguém. 

Se você tem alguma crença negativa sobre vendas, se você acredita que não sabe vender, que 
vender é enganar as pessoas ou que nunca vai conseguir vender o suficiente... ESSE CONTEÚDO 
É PARA VOCÊ.

EMPREENDEDOR X VENDEDOR

Quando um empreendedor não é um bom vendedor, 
ele também tem dificuldades de ajudar a sua equipe 
a vender. É um princípio muito simples: você só 
consegue transferir os conhecimentos que você 
domina.

O empreendedor é o primeiro vendedor de 
suas ideias, de seus produtos e serviços. Tome 
consciência nesses momentos, sobre o quanto você 
precisa se aprofundar nesse assunto para chegar 
aos resultados que você espera.
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CUSTO X VALOR

Saber vender é um fator fundamental para o sucesso. E todas as pessoas deveriam saber vender, 
porque quem sabe vender também sabe comprar melhor.

Venda é muito maior que a troca de uma moeda por uma mercadoria. Venda tem a ver com 
valor, e valor é uma percepção de alguém sobre algo, é significado, e o papel de quem vende 
é construir esse valor e fazer o cliente percebê-lo.

A linguagem é algo muito importante para construir significados, e durante as vendas há 
palavras que não nos ajudam muito, uma delas é a palavra CUSTO. 

Ao invés de dizer que o seu produto custa, passe a dizer que o seu produto VALE. O custo 
remete ao preço e o preço é apenas a tradução em números da operação de venda. 

O produto ou serviço, é muito mais do que o preço, do que o valor que o cliente vai pagar por 
ele. Quando trocamos custar por valer, nós geramos significados que estimulam a satisfação, 
a sensação de recompensa, e o sentimento de bom negócio.

Claro que o dinheiro importa. Afinal uma empresa só sobrevive com dinheiro, com caixa, e o 
esse é o resultado direto de todas as ações de um negócio. Mas sem gerar valor, essa venda 
não se consolida em médio-longo prazo, não gera relacionamento, não gera indicação e cria 
dificuldades para as vendas futuras. 

VENDER TAMBÉM É SERVIR.

CUSTO VALOR
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Philip Kotler, professor americano conhecido com o “pai do marketing” desenvolveu uma 
equação para compreender a criação de valor para o cliente. A fórmula é simples:

VALORES PERCEBIDOS PELO CLIENTE – CUSTOS DE AQUISIÇÃO  
DO PRODUTO = CRIAÇÃO DE VALOR PARA O CLIENTE.

Traduzindo, é o seguinte: se o cliente vê um produto e pensa “eu pagaria R$ 100,00” por isso, 
e o preço do produto é R$ 90,00, então o cliente acredita que está fazendo um bom negócio, 
porque o preço de aquisição é menor que o valor percebido.

Isso não significa que você deve abaixar o preço dos seus produtos. Pelo contrário. Isso significa 
que você precisa aumentar a percepção de valor que os clientes têm do seu produto.

O valor pode estar embutido em muitas fases do processo de venda. Um ótimo exemplo é o 
atendimento.

A venda ideal produz uma relação de ganha-ganha, onde a empresa ganha por comercializar 
com um preço justo, sem diminuir de forma arriscada sua margem de lucro, e o cliente ganha 
sentindo que o produto ou serviço realmente vale o que ele pagou.

A equação de valor leva em consideração alguns aspectos e o objetivo é aumentar o valor e 
reduzir os custos.

VALORES CUSTOS

Valor de Imagem Custo Psicológico

Valor de Pessoal Custo de Energia

Valor de Serviço Custo de Tempo

Valor do Produto Custo Financeiro

Valor total do cliente Custo total do cliente

EQUAÇÃO DE VALOR DO CLIENTE
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FUNIL DE VENDAS

O processo de venda pode ser modelado a partir de muitas variáveis, como a forma de contato 
com cliente, se será face a face ou virtualmente; se e um produto de venda rápida e simples, ou 
mais complexa e demorada; se o produto exige maior ou menor poder aquisitivo; os costumes 
e comportamentos do cliente, que podem variar conforme a região do país ou conforme o 
nível de escolaridade.

Modelar um processo de vendas, não significa ausência de padrão, ao contrário, significa a 
possibilidade de ter sempre um padrão personalizado, que atenda diretamente a você e sua 
necessidade como empreendedor.

Existe um modelo estratégico de processo de vendas chamado Funil de Vendas. Ele representa 
uma jornada do cliente descrita em etapas, desde a tomada de consciência, até o pós-venda. 
E o formato de funil é uma representação visual de um processo que começa bastante largo 
e abrangente, e que a cada etapa vai ficando mais estreito, até chegar no resultado que é o 
fechamento do negócio.
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A primeira parte, no topo do funil é chamada de PROSPECÇÃO.

Prospecção significa buscar os seus potenciais clientes, especialmente aqueles 
que você já identificou como sendo o seu público ideal. Antigamente 
os vendedores chegavam até os clientes batendo de porta em porta, 
hoje o produto aparece na timeline ou no feed das redes sociais. Daí 
a importância do Marketing Digital.

Através de uma campanha de vendas que usa como ferramenta as redes 
sociais, os e-mails e grupos de WhatsApp, você chega até um número 
“X” de pessoas. O alcance dessas campanhas depende do tamanho da 
sua base ou do quanto você tem para investir em publicidade patrocinada.

Apenas como exemplo, vamos trabalhar com um número de Mil pessoas, porque não existe 
funil sem métrica. Todas essas mil pessoas foram impactadas pela sua campanha de marketing. 
Elas vão compor a etapa de prospecção do funil.

Em um cenário ideal, essas mil pessoas fechariam negócio com você. 
Mas o que normalmente acontece é que apenas uma parte dessas 
pessoas está realmente dentro da sua definição de cliente. Nas 
campanhas online, um link de um formulário é enviado com uma 
chamada para ação, ou seja, um botão para o cliente clicar. Muitos 
vão clicar e preencher, mas isso não quer dizer que sejam pessoas 

realmente interessadas, e é essa separação que a QUALIFICAÇÃO do 
cliente faz.

Se há uma convergência entre o perfil do cliente e as suas soluções e se 
o cliente te deu a abertura necessária para continuar o relacionamento, 
você passa a apresentar para esse cliente a sua proposta, é fase de 
APRESENTAÇÃO.

Quanto mais certeiro você for ao apresentar a sua proposta, melhor 
será o seu fechamento.

Se 100% da venda vai ser feita online, a sua apresentação é o texto que 
descreve todas as características do seu produto. Quanto mais bem-acabada 
e detalhada for sua página de vendas, melhor o cliente pode entender o 

produto e ter segurança para comprar sem precisar falar com ninguém.
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A MATURAÇÃO é a fase em que o cliente decide pela compra. Na maturação esse cliente vai 
pensar, ponderar sobre a sua proposta. Ele vai avaliar se o que foi apresentado é o melhor para 
ele, se há outras opções melhores.

É importante deixar ele pensar, mas você pode continuar marcando presença, de tempos em 
tempos entrar em contato de uma forma natural, mas sem exageros. Quanto mais valor agregado, 
mais tempo de maturação o cliente vai precisar.

É muito importante que o processo de vendas considere esse tempo de maturação na hora 
de mensurar suas vendas, e o gestor de vendas precisa desenvolver estratégias para diminuir 
esse tempo de maturação, para ter resultados mais rápidos.

Quando o cliente decide comprar, começa a fase de NEGOCIAÇÃO. Mas não significa apenas 
negociar preço, significa também argumentar com o cliente quando ele apresentar alguma objeção.

Há muitas questões que podem ser assunto da negociação: a entrega, o preço, o tamanho, a 
garantia, a durabilidade... uma série de fatores que podem definir a decisão do cliente. Fique 
preparado e ciente dessas possíveis objeções para contorná-las e que você possa convencê-lo.

Contornadas as objeções, chega o momento do FECHAMENTO. É importante você perceber 
que o funil representa visualmente a filtragem da primeira à última etapa.

Imagine que dos mil clientes impactados pela campanha de marketing, você conseguiu fechar 
50 vendas. Isso significa que sua taxa de conversão é de 5%, mas esse não é o dado mais 
importante para o funil, o dado mais importante é saber em qual das etapas perde-se o maior 
número de clientes.

Se poucos estão retornando para a empresa, pode ser que haja um problema na campanha, e 
você precisa rever a comunicação inicial. Pode ser que eles estejam se perdendo na negociação, 
e nesse caso pode ser uma necessidade de treinamento dos vendedores, ou pode ser necessária 
uma pesquisa dos concorrentes para melhorar a sua proposta.
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PROCESSOS DE VENDA

O funil de vendas representa a maneira como eu escolho me relacionar com todos os meus 
clientes. Se você tem um sistema de gerencialmente de relacionamento com o cliente (Customer 
Relationship Management, o CRM), isso facilita muito.

Por meio de um CRM você consegue gerenciar essa base de uma forma mais automatizada, 
inclusive na geração das métricas, porque sem elas você não tem condições de analisar os 
seus resultados. Negócios e vendas tem um importante elemento emocional, mas no fim 
das contas é pura matemática, estatística e padrões.

Um outro aspecto importante das vendas é o valor do ticket médio. As empresas em geral têm 
uma diversidade de produtos e serviços e cada um com o seu valor. O ticket médio é o valor 
médio de compra do cliente. Você pode medir o ticket médio por compra ou por cliente. O 
recomendado é que você faça os dois.

Se você quer faturar um número X por ano, você vai precisar 
saber qual o seu ticket médio e compreender o seu funil 
de vendas.

Basta você organizar suas métricas por etapa, desde lá de 
cima do funil, avaliando o percentual de quebra, de perda, 
em cada etapa, assim você consegue prever e projetar 
suas vendas. Tudo está conectado, desde aquela primeira 
atividade, do primeiro contato.

VENDAS ONLINE

Como o nosso mundo hoje é quase 100% digital, vender e comprar pela internet tem se tornado 
algo cada vez mais comum. Em todo o mundo cada vez mais pessoas aderiram a esse meio de 
compra. É muito prático comprar online, até mesmo para comparar preços, ter uma variedade 
maior de opções e a comodidade que tudo isso representa.

É natural que empresas mais antigas, sobretudo na área do 
comércio, tenham alguma dificuldade a até resistência em 
começar a vender no mundo digital, mas é impossível que 
um negócio novo não comece suas operações pensando na 
venda online. Até pequenos artesãos que tem uma produção 
muito pequena e 100% caseira, já buscam recursos para ter 
condições de vender na internet.
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O custo de uma loja online é consideravelmente menor do que para abrir uma loja física e 
com um alcance incomparavelmente maior. É possível deixar de atender apenas uma cidade 
a passar a atender todo o país.

Independentemente da plataforma de vendas que escolha utilizar, seja uma já existente ou a 
construção de uma própria, essa venda precisa estar intimamente ligada às suas estratégias 
de marketing digital e dentro dessas estratégias estão o marketing de conteúdo, que dá para o 
negócio a oportunidade de gerar buscas orgânicas, que são aquelas buscas que geradas pelo 
próprio tráfego do Google.

LOGÍSTICA

Não se esqueça que toda venda online precisa de um excelente processo de logística. Essas 
duas áreas, venda online e logística, devem ser desenvolvidas juntas, porque uma é muito 
dependente da outra. Quando um cliente compra online ele espera não apenas receber o 
produto que comprou, mas que ele chegue em perfeito estado e no menor tempo possível.

A logística de um pequeno negócio pode ser manualmente. Esse processo envolve basicamente 
4 ações:

1. Receber e faturar o pedido do cliente;

2. Separar e embalar esse pedido;

3. Endereçar e postar esse pedido;

4. Acompanhar o rastreio e a entrega do pedido

Quando esse negócio começa a ganhar tamanho, a logística vai precisar automatizar o seu 
processo. Ela pode inclusive se tornar decisiva no fechamento das vendas, porque a experiência 
com a entrega pode gerar ou não encantamento do cliente.
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COMPETÊNCIAS DO VENDEDOR

As principais competências do vendedor podem ser dividida em 8 dimensões: 

COMUNICAÇÃO: Significa se expressar de forma clara e objetiva, o que não significa falar 
muito, mas falar o que for necessário para que o cliente não tenha dúvidas na hora da 
negociação. Um vendedor tem que ser preciso na comunicação, evitar jargões, ter um 
repertório, conhecimento sobre a concorrência e principalmente das características e 
benefícios do produto ou serviço que está vendendo.

RELACIONAMENTO:  O cliente é a pessoa mais importante para qualquer profissional de 
vendas e por isso, é imprescindível cultivar uma rede de contatos ampla, e manter um bom 
relacionamento essas pessoas. 

RESPONSABILIDADE: Vender envolve ter responsabilidade com o cliente no que se refere 
a entrar em contato com o mesmo dentro de um horário que seja conveniente, passar 
informações corretas, acompanhar no pós-venda, ou seja, ter responsabilidade de atender 
o cliente como gostariam de ser atendidos se estivessem na condição de comprador.

RESULTADOS: Os resultados de um vendedor, seja ele um vendedor de sucesso ou não, serão 
sempre refletidos na quantidade de processos de venda que ele finaliza, seu faturamento 
e clientes que fideliza.

GESTÃO DO TEMPO: É essencial para um vendedor trabalhar em cima de uma agenda 
organizada. Tanto no que se refere à vida pessoal quanto à vida profissional, pois uma agenda 
desorganizada prejudica a outra e então pode haver conflito de compromissos. Tempo é 
dinheiro! Neste sentido, é essencial ao vendedor saber administrar bem o seu tempo de 
trabalho, intervalos e focar na concretização das suas metas.
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PLANEJAMENTO: Conhecer as preferências dos seus clientes facilita na hora de escolher as 
estratégias de comercialização mais recomendadas para certo produto ou serviço e assim 
obter maior retorno, aumentando assim a satisfação dos seus clientes. Conhecer o perfil 
dos clientes e estar sempre atento às informações fornecidas pelas estatísticas de mercado, 
nos ajuda a perceber uma maneira de tocar as emoções dessas pessoas, criando vínculo.

TRABALHO EM EQUIPE: Esse é mais um ponto forte de todos vendedor de sucesso. Ninguém 
faz nada sozinho quando se trata de vendas. Existem três processos por trás de toda 
venda: O processo de apresentação, negociação, fechamento e acompanhamento do pós-
venda; o processo de produção/ elaboração/desenvolvimento do produto; e o processo de 
embalagem e envio do produto para o cliente. Todo esse trabalho exige que o vendedor 
saiba trabalhar em equipe, pois precisa contar com seus colegas para que todo o processo 
de venda, elaboração e entrega do produto seja um sucesso.

RESILIÊNCIA: Essa é uma aptidão essencial à carreira de vendedores profissionais. É preciso 
aprender a lidar com diferentes perfis de clientes e ao mesmo tempo, influenciar todas 
as pessoas envolvidas no processo de compra. Para que essa aptidão seja desenvolvida e 
aperfeiçoada, administre suas emoções, frustrações e saiba se adequar ao que for necessário 
para alcançar suas metas.
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