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4 passos para

melhorar sua máquina 
de qualificação de leads 
imediatamente
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pouco complicada, mas a sua 
impactar seus resultados 
comerciais.

 Vender é difícil. Rejeições são parte da vida. Fracassos 
vão acontecer.

4 maneiras simples de garantir 

corretamente
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PASSO 1

Crie as deFInições 
corretas para leads e 
etapas

Trabalhe em conjunto para 
estabelecer critérios claros do 
que realmente é um lead de 
qualidade para sua empresa.

empresa. É mais fácil falar do 

leads. 

 formulários

GANHO
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PASSO 1.1

ETAPAS DO
PROCESSO
DE VENDAS

Qualificação 

Este é momento de entender se 
o cliente realmente está interes-
sado na sua solução e identificar
se vale a pena aplicar as estraté-
gias comerciais. Você deve en-
tender a fundo as necessidades
e recursos deste cliente pergun-
tando diretamente para ele.
Para isso, utilize estabeleça um
padrão de abordagem como
ligação telefônica, e-mail,
WhatsApp, por exemplo.

Apresentação 

Depois de entender todas as 
necessidades dos clientes po-
tenciais e se o seu produto ou

Para otimizar o seu funil de 
vendas, você precisa ter clareza 
sobre todas as etapas deste pro-
cesso. Confira:

Prospecção 

Esta é a primeira experiência do 
cliente com a sua empresa e não 
deve ser menosprezada, afinal, a 
primeira impressão é a que fica. 
Neste momento em que o rela-
cionamento entre as duas partes 
é iniciado é muito importante 
conseguir o máximo de informa-
ções deste potencial cliente e 
armazená-las em um banco de 
dados para dar início à constru-
ção do relacionamento.

serviço  pode sanar a dor dele, é 
hora de oferecer a melhor opção 
de acordo com o seu interesse. 
Mais do que falar sem parar 
sobre seu produto ou serviço, 
vale estar atento às possíveis 
dúvidas e oferecer o item que 
mais se encaixa com o que o 
cliente espera.

Amadurecimento 

Nesta etapa do funil o cliente já 
está qualificado de acordo com 
o seus interesses, já conhece as
soluções que você pode oferecer
e vai avaliar, comparar e refletir
sobre os prós e contras da sua
solução. É o momento do vende-
dor suportar e mostrar que pode

ajudar o cliente neste momento 
da decisão, podendo até ofere-
cer teste gratuitos que possam 
agregar valor à venda.

Fechamento 

Nesta última fase do funil o 
cliente já sabe qual produto ou 
serviço pretende adquirir e 
começa a fase a negociação, em 
que provavelmente vai fazer a 
contraproposta para abaixar os 
valores oferecidos. Muito mais 
do que entrar na briga de 
preços, um bom vendedor sabe 
como vender valor e ressaltar 
quais serão benefícios que o 
cliente terá sobre o investimen-
to feito!
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Passo 2

Faça a pergunta 
certa durante seu 
processo

Insira perguntas de 

modelo de processo de vendas 
para manter uma abordagem 
consistente que pode ser 
continuamente otimizada

Fazer leads passarem muito 
rápido pelas etapas de 

Um processo de 

 

• Previsível
• Mensurável

1+1 = 3
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PASSO 2.2

A importância 
de um bom script 
de vendas

motivos, o primeiro contato de 
um cliente nunca será uma sur-
presa e você não corre o risco de 
cometer erros de amadores.

Identifique o tipo de cliente

Existem 3 tipos de clientes que 
possivelmente vão bater na sua 
porta, aqueles que vão estar 
somente dando uma “olhadi-
nha”. Neste caso, essa pessoa 
está sentindo leve dores nas 
costas, mas ainda não assumiu 
que precisa de uma cama nova.

O segundo tipo de cliente é o 
desesperado. Ele conhece já 
conhece a própria necessidade e 
toma atitudes por impulso na

Entenda a necessidade 
do cliente

Eu não canso de bater na tecla 
de que o cliente não compra 
pelos motivos que você tenta 
mostrar para ele, e sim por moti-
vos que atendem os desejos e 
necessidades dele. E você só vai 
descobrir quais são se pergun-
tar.

Então, o primeiro passo para 
fazer seu script de vendas é de-
senhar pelo menos uns 5 moti-
vos pelos quais as pessoas cos-
tumam comprar de você, levan-
do em consideração as necessi-
dades do seu PCI. Porque se 
você conhece todos esses

busca por algo que solucione 
seus problemas.

E o terceiro é aquele famoso 
consciente, que sabe o que está 
passando e sabe onde quer 
chegar, ou seja, estado atual e 
estado desejado. Este perfil de 
cliente tem foco em um determi-
nado produto, já conhece 

muitos dos benefícios, mas pre-
cisa que você PROVE o motivo 
pelo qual ele deveria comprar 
com você e não com a concor-
rência.

Tenha em mente uma prova 
social

Lembra que eu falei para você 
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Portanto, independente de qual 
seja o tipo de cliente que bata 
na sua porta, você precisa obri-
gatoriamente mostrar o quanto 
seu produto já entregou resulta-
dos para outras pessoas. Sele-
cione todos os seus cases de 
sucesso e escolha os melhores 
para utilizar no seu script de 
vendas.

selecionar 5 motivos ou dores 
que levam as pessoas a compra-
rem de você? Pois então, tenha 
uma prova social que gere valor 
a cada uma delas.

Desta maneira, independente-
mente da forma que o cliente vai 
utilizar para tomar a decisão, 
seja ela desesperada ou cons-
ciente, ao mostrar que outras 
pessoas também optaram pelo 
seu produto, garante confiabili-
dade.
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Passo 3

Economize tempo 
com automatizações 

 
• Vendedores passam menos 
de um terço (32%) do tempo 
vendendo e conversando com 
clientes potenciais.
 
• Vendedores gastam um 
quinto (20%) das horas 
de trabalho gerenciando 
CRMs, lidando com tarefas 
administrativas e produzindo 
relatórios

equipe.

  do 

leads.

Use automatizações para estabelecer uma relação com o lead e para tarefas 
administrativas simples o máximo possível para minimizar o trabalho manual
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sua equipe muito mais fácil.

que terceirizar o processo de 

valiosas para 
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PASSO 3.1

Otimize sua
gestão de 
clientes

necessidades e objeções e 
outras informações que conside-
re importantes. 

Tudo isso dará uma visão de 
como se adaptar para oferecer 
as soluções para estes clientes. 
Além de estabelecer um vínculo 
de credibilidade e confiança, 
esta ação ajudará a melhorar a 
imagem da sua marca.

Muito mais do que saber o que é 
gestão de cliente, você deve 
saber como realizá-la de manei-
ra eficiente. Digo isso, porque 
embora cada cliente seja único, 
assim como seu ciclo de 
compra, existem várias diretri-
zes que ajudarão você a otimizar 
este gerenciamento. Confira em 
4 passos:

Conheça seus clientes 

Como conseguir atender seus 
clientes com excelência se você 
não os conhece? Por isso, o pri-
meiro passo para saber o que é 
gestão de cliente e como aplicá-
-la é coletar dados dos consumi-
dores como gostos, problemas,

Analise os dados

Analisar e classificar os dados de 
cada atendimento ou visita 
também deve ser rotina para 
uma boa gestão de clientes. Isso 
porque, analisar os dados e 
todas as suas variáveis permite 
que os clientes sejam segmenta-
dos por critérios e fases do seu 
processo de vendas. Esta prática 

Esta prática também permite 
antecipar conclusões sobre a 
jornada de compra deste clien-
te, assim como melhorar a 
tomada de decisão.

Esta coleta de dados, seguida de 
uma análise detalhada servirá 
como um guia para identificar o 
que cliente quer ou precisa e 
quando é o melhor momento 
para oferecer seu produto ou 
serviço. Além disso, também 
servirá para estabelecer e acom-
panhar as metas da sua equipe.

Personalize as interações

Depois de entender o perfil do
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atividades dos vendedores por 
meio de uma planilha.

Por isso, é muito importante 
contar com um bom sistema de 
CRM, que se adapte às necessi-
dades do time de vendas. Esta 
tecnologia contribui significa-
mente para a produtividade dos 
vendedores, ajuda na agilidade 
e otimização dos processos, por 
meio de  ferramentas como o 
controle de tarefas e visitas e 
compromisso, atualização de 
informações em tempo real, 
geração de relatórios, entre 
outros.

seu cliente é hora de utilizar 
estas informações no contato 
com o cliente. Para isso, o ideal 
é analisar todas as informações 
coletadas sobre este cliente 
antes da interação.

Com este conhecimento em 
mãos, você pode oferecer solu-
ções exclusivas e adaptadas aos 
clientes, como por exemplo, 
ofertas e promoções exclusivas, 
venda cruzada ou um catálogo 
personalizado, por exemplo.

Tenha um bom CRM

A medida que uma empresa 
cresce, fica muito mais difícil 
gerenciar a base de clientes e

Além de otimizar o tempo da 
equipe, um sistema também 
permite a sinergia entre os de-
partamentos da empresa, uma 
vez que a mesma informação 
estará disponível para todos.
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passo 4

Celebre! Depois 
aprimore

Aprimorar o seu processo 

O mercado muda muito rápido. 

mudam, competidores se 

Lembre-se de celebrar o que funciona, depois meça e aprenda com 
seus resultados
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O processo em quatro passos 

 

para leads

2. Inserir 

3. Economizar 

4. Comemorar 

para otimizar seu processo 



ESSE CONTEÚDO
AJUDOU VOCÊ?

Então eu te convido a conhecer 
mais sobre vendas através do 
meu livro “Vendas não ocorrem 
por acaso”, onde eu mostro de 
forma prática, como conseguir 
um processo de excelência em 
vendas desde a formação da 
equipe até a importância da 
prospecção de clientes.
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