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TUDO É UMA QUESTÃO DE 

PROCESSO E NÃO DE VENDA. 

 

Um vendedor de acessórios para máquinas 

industriais, o João, estava tendo um dia 

horroroso. Ele tinha sido bombardeado 

com uma série de perguntas feitas por 

diversos clientes, e estava muito atrasado 

com seu trabalho (preenchendo relatórios), 

que deveria terminar até final do dia. 

De repente ele recebe uma ligação do 

José, um prospect, que se apresenta 

dizendo, “Eu escutei maravilhas sobre seus 

produtos, e tive a oportunidade de ver, há 

um ano, uma apresentação, de como seus 

acessórios funcionam. Naquela 

oportunidade eu não tinha condições de 

comprar. Mas desde lá até hoje, parece ser 

bastante necessário que eu preciso 

integrar alguns de seus acessórios em meu 

equipamento”. 

“Que bom”, pensou João! “Essa vai ser 

fácil. Estava na hora de acontecer alguma 

coisa boa, hoje. ” Em seguida, José disse, 

“Eu preciso saber o custo, o suporte 

técnico necessário, o prazo para que os 

acessórios sejam instalados. ”  

O João, imediatamente, começou seu 

discurso.  

Discutiu em detalhes a questão do suporte 

técnico, falou sobre a disponibilidade de 

outras opções e explicou que o preço era 

de R$ 25.000,00, com prazo de pagamento 

de 30 dias. A resposta do José foi 

inesperada. Ele disse que R$ 25.000,00 

era um preço alto, e que precisaria de um 

par de dias para pensar sobre as 

informações recebidas, com mais cuidado. 

Disse também que ligaria de volta ao João, 

na próxima semana. E este foi o final da 

chamada. 

João se sentiu desconfortável. Ele pensou 

“O que aconteceu”? “A venda estava feita, 

um negócio certo”. “Ele precisava dos 

acessórios, e agora vai pensar sobre o 

assunto de novo”? “Ele disse que precisava 

dos acessórios imediatamente”. 

E então o que aconteceu? 

 

João ficou preguiçoso, comum e simples 

assim! 

Ele pensou que o José já tinha decidido a 

compra, e para ele, João, bastava dar ao 

José as informações que ele precisava e 

concluir a venda.  

Ele fez a bobagem de assumir a venda, 

sem ter feito o trabalho necessário. E pelo 

fato de João ter se equivocado pelo 

entusiasmo do prospect, assumindo a 

venda como certa, ele foi seduzido a 

encurtar alguns caminhos no processo de 

vendas. 

O João nem perguntou ao José porque ele 

estava retomando o contato, e porque o 

João demonstrou real interesse na 

aquisição dos acessórios naquele 

momento.  
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A transação toda foi conduzida no nível da 

imaginação, sem a real compreensão da 

verdadeira necessidade. 

Não importa se estamos vendendo 

produtos ou serviços, você precisa dedicar 

tempo para qualificar o prospect, e ter a 

certeza de que este prospect é real, antes 

de começar a dar informações ou iniciar 

sua apresentação. 

No caso do João, um par de perguntas teria 

feito a diferença.  

Por exemplo, ele poderia ter dito, “Antes de 

falarmos sobre preço, me ajude a entender 

porque estes acessórios são tão 

importantes para você. Eu quero ter a 

certeza se a implantação destes 

acessórios é a forma correta de ajudá-lo. 

Você se importaria se eu fizesse algumas 

perguntas, para poder fazer a melhor 

oferta? ” 

É claro, você está indo fundo para 

descobrir o que está acontecendo. É de 

fundamental importância coletar as 

informações antes de começar a discutir 

sobre preço, de forma que você possa, 

verdadeiramente, compreender porque 

eles querem os acessórios, assim como, as 

consequências, no caso em que decidam 

não instalar tais acessórios. 

Uma vez que você deu todas as 

informações, seja por telefone, numa 

apresentação, ou em forma de proposta, 

você perdeu todo o controle sobre o 

processo de vendas e está a mercê do 

prospect. 

Lembre-se: Não se trata da venda; trata-se 

do processo. Dedique tempo para 

descobrir as reais necessidades do 

prospect, estabeleça seu valor, e faça com 

que o prospect entenda, de verdade, o 

valor de poder trabalhar com você. 
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