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Iniciamos este material com o conceito de Venda:
“Do latim vendĭta – venda - é a ação e o efeito de vender (transferir a propriedade de
algo para outra pessoa medianteVoI Tpagamento
de um preço estipulado).”
A VERDE FITNESS & WELLNESS CENTER
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A definição de venda como a entrega de um produto ou serviço em troca de uma
quantidade de dinheiro é verdadeira e compreendida por todos aqueles que já
venderam ou compraram alguma mercadoria ou serviço. No entanto, apesar da
veracidade do conceito com o qual foi iniciado o material, quando analisamos o atual
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contexto do mundo, tratar a venda apenas como uma simples transação de
mercadoria/dinheiro passa a ser um entendimento raso e insuficiente para aqueles
que desejam vender.
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O ATUAL
CONTEXTO
DO MUNDO

No atual contexto do mundo, vender é muito mais que transação da
propriedade de algo mediante o pagamento de um preço estipulado.
Hoje, se você precisa de uma mochila, o processo de procurar e comprar esse
produto pode durar aproximadamente
V I T A V E R D E F I T N E20
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Em 1 minuto você pesquisa “mochilas para comprar”;
Em 15 minutos você visita alguns sites, vê todos os
modelos disponíveis,
as avaliações e comentários das
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pessoas que já compraram aqueles modelos, compara os
preços das lojas e decide qual a melhor mochila para a sua
realidade;
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Em 4 minutos você decide qual forma deseja pagar pela mochila
e informa seus dados para a loja;
A partir daí, o próximo esforço que você precisará fazer será
depois de alguns poucos dias, quando a sua mochila chegar na
sua casa e você precisar abrir a embalagem para começar a
usá-la.
Diante desse cenário no qual o comprador possui acesso vasto e constante à
informações sobre os produtos, sobre os preços, sobre os vendedores - isto é,
sobre todas as suas possibilidades - o processo de vendas torna-se mais
complexo

e

necessita

ser

apoiado

por

outras

ferramentas

e

outros

comportamentos.
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GERAÇÃO DE VALOR
Esse tópico tem como objetivo demonstrar as razões pelas quais a
geração de valor para o cliente torna-se um comportamento essencial
e de apoio no processo de vendas nos dias de hoje.
Diante de um cenário de grande concorrência, as pessoas deixam de
buscar apenas por um produto ou serviço e passam a buscar também
pela experiência que terá ao decorrer de sua compra. Essa experiência
é o conjunto de todos os benefícios obtidos pelo cliente, além do
mínimo esperado.
Quando o cliente percebe o valor no relacionamento com determinada
marca, ocorre a fidelização, visto que ele tem naquele fornecedor
muito mais do que o produto ou serviço desejado. Além disso,
comprar com outros fornecedores pode custar todo o conforto obtido
na experiência com o primeiro fornecedor, e por esse motivo a
geração de valor para o cliente durante a sua experiência de compra é
fundamental no processo de vendas.

QUAL A IMPORTÂNCIA
DE ENTENDER AS
NECESSIDADES
DOS CLIENTES?

Antes, o foco da organização era apresentar seus produtos ou
serviços. Agora, com um público mais exigente, todas as atenções
estão concentradas no cliente.
Entender o que o público precisa ajuda a elaborar melhor
as campanhas de

vendas. No entanto, quando se entende as

necessidades

clientes,

dos

cria-se

soluções

eficientes

e

a

satisfação é maior.
Isso gera uma ótima oportunidade, afinal, pode nascer aí uma
estratégia de marketing de recomendação, na qual os clientes se
tornam pessoas que vão promover a marca.

@campeconsultoria

FAÇA PESQUISAS FREQUENTEMENTE
A primeira dica é criar uma rotina de pesquisas com o público-alvo. Fazer
levantamentos é importante para conhecer as características das pessoas. Pesquise
pelo dados pessoais, como faixa etária, nível de informação, localização, tipo de
linguagem e canais de comunicação utilizados.
Depois, busque os problemas enfrentados, desafios e objetivos. Isso irá te ajudar a
traçar um perfil mais profundo, criando uma representação de um cliente ideal - aquilo
que chamamos de persona. Depois de criar a persona, você deverá levá-la em
consideração sempre antes de criar cada estratégia.
Se você estiver entrando no mercado como uma nova opção, é interessante saber o
que as pessoas acham das soluções que já são oferecidas pelos seus concorrentes. Isso
pode evidenciar grandes oportunidades até então não exploradas.
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Planejamento
estratégico

Para a elaboração de uma boa estratégia, é importante conhecer a
própria empresa. Um planejamento estratégico define aonde uma
empresa quer chegar, o quanto ela pode realizar e até onde conseguirá
chegar com os recursos que tem.
Além disso, para a sustentabilidade da organização, é necessário que
haja um objetivo claro, proporcionando assim melhor uso dos recursos
da empresa, explorando as demandas dos clientes e necessidades dos
colaboradores.
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Isso exige que as equipes usem informações atuais e relevantes para guiar a tomada
de decisões e servir como base para possíveis mudanças; essas informações podem
ser captadas através de pesquisas de mercado qualitativas e quantitativas.
Com um bom planejamento estratégico, a empresa poderá se manter firme no
mercado e competitiva, e dificilmente passará por grandes dificuldades nas vendas.
Nos próximos volumes mostraremos algumas ferramentas que podem ajudar tanto
no planejamento estratégico, quanto na elaboração de campanhas de marketing e no
dia a dia com o cliente. Atente-se ao nosso Instagram e nosso site!

