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  Gestão de Processos 

1 

SABER ORIENTAR CLIENTES E 
PROSPECTS É FATOR DE 

SUCESSO NAS VENDAS B2B 

Se você está em alguma área de vendas, 

ou se você é um cliente de alguém que 

quer lhe vender alguma coisa, você sabe 

que a resposta mais comum de um 

profissional de vendas é reduzir preço.  

De acordo com a minha experiência, 

quando as vendas ficam difíceis a primeira 

coisa que a maioria dos profissionais de 

venda B2B fazem (eu também fazia) é 

reduzir o preço, independentemente, do 

tipo de oferta que estivesse em jogo.  

Isto não acontecia, porque o que eu estava 

ofertando, não tivesse valor. É que eu 

nunca pensei em transmitir as razões pelas 

quais meu cliente poderia se beneficiar 

com aquilo que eu estava oferecendo. 

Depois de implantar na minha empresa um 

processo de vendas consultivas, aqui estou 

para lhe dizer que se as pessoas o 

percebem, como mais um, atuando em 

determinado mercado, tudo o que elas irão 

fazer é comparar preços.  

Na verdade, o que temos que fazer, é 

educar nossos prospects e clientes, quanto 

ao valor que iremos entregar com nossa 

oferta, caso contrário nos pareceremos, 

como mais uma outra empresa entregando 

produtos, ou serviços “comoditizados”.  

O segredo para estabelecer valor para seu 

produto ou serviço e construir credibilidade 

com seus prospects e clientes é muito 

simples: Fale a verdade.   

• Se seu produto ou serviço custa 

mais do que os de seus 

concorrentes, diga-lhes por que. 

Esta atitude será uma geradora de 

valor que seus prospects e clientes 

nunca viram antes.  

• Se a garantia dada aos seus 

produtos e serviços for maior do 

que a dos concorrentes, diga-lhes 

por que. Isto mostrará que você, 

realmente, acredita em seu produto 

e serviço. Você deve estar disposto 

a acompanhar e estar por perto na 

implantação de seu produto e 

serviço e acompanhar os 

resultados.  

• Se a sua atuação como profissional 

de vendas B2B é diferente da 

atuação de empresas do seu setor, 

diga-lhes por que. Isto mostrará que 

você tem um posicionamento 

diferenciado, gerador de valor.  

Você vê que nada disso é muito 

complicado, ou seja, trate, de uma forma 

gentil e profissional, de orientar seus 

clientes e prospects, e você se tornará um 

líder em sua área de conhecimento, além 

de se tornar, também, um recurso que seus 

clientes irão seguir e respeitar.  

Honestidade e educação geram 

credibilidade e confiança. Evite ser vago, 

ou superficial ao transmitir uma oferta. A 

verdade, e somente a verdade vai ajudá-lo 

a ser, o profissional de vendas B2B, que 

você sabe que pode ser. 
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