
 

 

 

Conheça algumas técnicas de vendas e atendimento as pessoas 

não se dão conta disso, mas a atividade de vendas e atendimento, 

apesar de muito focada na intuição e no relacionamento, deve ser 

pautada por uma série de técnicas e boas práticas que realmente 

funcionam. 

Muitas delas, na verdade, são aplicas por vendedores experientes 

no dia a dia.  

 



 

 

Os produto ou serviço tem características, vantagens e benefícios. 

Mas as decisões de compra do cliente conheça todos os elementos 

de seu produto antes de focar nos benefícios para o cliente. 

Vantagens: 

Mostram como diferenciais de seu produto ou serviço podem 

ajudar um cliente. 

Benefícios: 

Agora acertamos o alvo os benefícios mostram como as 

características ou vantagens podem atender às necessidades e 

resolver um problema específico expresso por seu cliente. 

 

 Você precisa identificar no seu cliente um problema específico 

que as vantagens e características de seu produto podem 

solucionar.  

Veja os exemplos: 

Característica: nosso produto utiliza tecnologias modernas de 

última geração. 

Vantagem: essas tecnologias de última geração trazem muito 

mais agilidade e assertividade ao usar nosso produto. 

Benefício: Com toda tecnologia embarcada em nosso produto, 

essa questão da demora e falta de precisão para emissão de notas 

fiscais será totalmente resolvido. 

 



 

 

É importante ficar claro porque falar demais em características e 

vantagens não é uma boa técnica de venda e atendimento ao 

cliente. Veja as possíveis considerações que o cliente pode fazer 

ao ouvir cada uma delas durante seu atendimento: 

 

Características: Ao elogiar características, normalmente o cliente 

fica preocupado com o preço. 

Vantagens: O que é vantagem para um, não necessariamente é 

vantagem para aquele cliente específico, que começará a levantar 

objeções ao seu produto ou serviço. 

Benefícios: Assim que você evidenciar ao cliente como aquela 

vantagem se encaixa adequadamente para resolver um problema 

que ele tem, ele vai tentar entrar em um acordo com você para 

adquirir o produto ou serviço! 

 

 

Tente entender do seu cliente o que ele precisa fazer na empresa 

dele, que problema é preciso resolver. Para isso, use a seguinte 

lista de perguntas e descubra como seu produto pode agregar esse 

valor para seu cliente: 

Como meu produto ou serviço pode economizar tempo, energia ou 

dinheiro para o meu cliente? 

Como meu produto ou serviço pode proteger investimentos, sua 

própria operacionalidade ou o patrimônio do meu cliente? 

Como meu produto ou serviço pode minimizar riscos, gastos ou 

problemas do meu cliente? 



 

 

Como meu produto ou serviço pode melhorar a imagem, o 

relacionamento ou a notoriedade do meu cliente? 

Como meu produto ou serviço pode aumentar o lucro, a satisfação 

ou a confiança do meu cliente? 

O que meu produto ou serviço pode fazer para trazer mais 

clientes para o meu cliente 

O que meu produto ou serviço pode fazer para atender, satisfazer 

e reter mais clientes do meu cliente? 

 

Para começar, é preciso identificar o que é uma objeção para 

diferenciá-la de um rejeição. Quando o cliente simplesmente 

rejeita seu produto ou serviços, é preciso repensar toda a 

estratégia. 

A dica é: se for uma objeção, tente contorná-la mostrando valor. 

Se for uma rejeição, recue momentaneamente. 

 

A diferença é a seguinte: 

Uma objeção tem um motivo. Por exemplo, o cliente diz: – Não 

compro seu software porque minha equipe de vendas não está 

treinada para usá-lo. 

Neste caso, você não deve atacar a objeção em si, mas o  motivo: 

falta de treinamento. E mostre como sua empresa pode resolver 

isso para ele. 

 

 



 

 

Não se mostre em oposição ao seu cliente. Ele não pode achar que 

você quer mostrar que ele está errado. 

Nunca o interrompa quando ele estiver falando. 

Ouça mais, preste atenção e seja objetivo ao falar. 

Muitas vezes o cliente tem falta de conhecimento no assunto. Na 

verdade ele não sabe exatamente como seu produto ou serviço 

pode ajudá-lo. Explique isso para ele. 

Há casos em que o cliente está desconfiado da qualidade e 

eficiência de seu produto. Mostre cases de outras empresas, 

estudos técnicos, depoimentos de clientes e outros elementos que 

possam trazer confiança a ele. 

Outra objeção comum é enxergar algumas desvantagens de seu 

produto em relação à concorrência. Nesse caso, você deve mostrar 



 

 

de forma concreta outros benefícios do seu produto ou serviço que 

compensam aquela desvantagem. 

Técnicas de vendas Tenha um preço competitivo. O preço 

desempenha um papel importante na tomada de decisão de 

muitos clientes ao realizarem uma compra.Ainda que seu cliente 

dê grande valor à qualidade da solução, é fundamental que parte 

de sua estratégia inclua a técnica dos preços competitivos. 

Isso não significa que você tenha que estipular preços inferiores 

ou iguais aos de seus concorrentes, já que ele deve ser condizente 

com aquilo que oferece. 

Porém, conhecer o preço dos produtos ou serviços da concorrência 

ajuda a ter noção sobre quanto cobrar pelo sua própria solução. 

Caso opte por cobrar um preço mais alto que o da concorrência, 

tenha a certeza de que consegue atender plenamente às 

expectativas dos clientes. 

Também garanta que possa comunicar e justificar através de 

valor agregado por que eles estão pagando mais pelo que você 

oferece. Ou seja, os benefícios são tantos que até o custo 

relativamente maior compensa. Eles podem incluir garantia 

estendida ou vitalícia, seu nível de especialização no segmento ou 

até mesmo a qualidade de suas soluções, por exemplo. 



 

 

Também não dá para focar apenas nas qualidades do seu produto 

e abandonar por completo a sua organização. 

Na falta dela, as chances de fracassar durante sua abordagem 

comercial são altas. 

Além de planilhas de Excel, para manter dados organizados, 

dependendo do tamanho da sua empresa, é interessante investir 

em algum software de CRM como aliado da sua estratégia. 

Esse programas facilitam muito a gestão dos seus clientes graças 

às inúmeras funcionalidades presentes nas principais 

plataformas disponíveis, tais como: 

Manter os cadastros dos clientes atualizados e organizados 

Gestão da força de vendas 

Estruturação e gestão do funil de vendas 

Análise dos resultados 

Histórico do relacionamento com o cliente 

Facilidade de fazer follow up ( acompanhar ou fazer o 

acompanhamento ) 

Dificilmente você chegará longe sem um planejamento e uma 

estratégia bem definidos. 

Criar esse planejamento de vendas é compreender todo o cenário 

da negociação. 

Isso envolve tanto os fatores internos quanto externos, que irão 

influenciar no processo de vendas. 

Além, é claro, de conhecer sua buyer persona ( Um comprador é 

qualquer pessoa que contrata para adquirir um ativo ) , seus 

objetivos, suas dores e necessidades para alinhar o discurso. 



 

 

A Análise SWOT e a Matriz BCG são bons exemplos de 

ferramentas para auxiliar você nesse planejamento. 

Enquanto a primeira possibilita fazer um diagnóstico interno e 

externo da sua empresa, a segunda permite realizar uma análise 

sobre o desempenho dos seus produtos no mercado. 

 

Engana-se quem pensa que criar um senso de urgência significa 

essencialmente apressar o cliente. 

Na verdade, se trata de mostrar e convencer que o seu produto 

não é apenas a escolha certa, mas também para este momento. 

Em outras palavras, o senso de urgência permite ajudar os 

clientes em potencial a reconhecer o impacto positivo do seu 

produto no seu cotidiano e isso é mais que razão para que eles 

ajam imediatamente. 

 

DICA : 



 

 

Pense fora da caixa! 

Tenha em mente que seu cliente, assim como você, é 

bombardeado o tempo todo com anúncios publicitários. 

Procurar soluções criativas para satisfazer sua audiência é o 

melhor caminho para atrair sua atenção e se destacar no 

mercado. 

O objetivo é envolver e engajar seus clientes com argumentos e 

fazer com que eles imaginem como seus problemas podem ser 

solucionados e suas vidas facilitadas com determinada solução. 

Tente passar sugestões eficazes para os clientes. 

Eles apreciam esse tipo de ajuda e isso pode levar a 

relacionamentos de longo prazo. 

 

 

 


