
Você conhece 
o seu cliente?

Como esta o seu 
ciclo de vendas ?



Para conduzir a progressão 

natural de um cliente durante o 

contato com a sua empresa e a 

necessidade de converter suas 

necessidades em vendas, exige-

se simplicidade e inteligência.

O ciclo de vendas, como 

praticamente qualquer 

outro grande aspecto do 

marketing, sofreu um 

grande impacto causado 

pela Internet.

Hoje, o ciclo de vendas 

contém segmentos distintos e 

profissionais inteligentes que 

devem construir novos 

pontos de contato com os 

seus clientes.

Pontos de contato com o seus clientes 

Ouvir Diferenciar Educar Converter Ouvir



Ouvir

Hoje o nosso mercado tem voz ativa na mídia social e 

conseguimos ter acesso privilegiado às suas 

necessidades, desafios, pedidos e alterações de rotina ou 

comportamentos recentes. Basicamente, toda a 

informação está lá, basta ouvir.

Envolve um 
esforço de 
escutar o 
cliente!!!



Diferenciar

Para criar notoriedade, é preciso comunicar  e ter uma 

diferença clara. Criar conteúdo que as pessoas queiram 

efetivamente partilhar e participar de momentos onde o 

seu público alvo está frequentemente envolvido. Não 

basta ter um produto diferente, é preciso ser diferente.

Trata-se mais 
de ser 
diferente do 
que fazer 
muito barulho!



Educar

Para educar tem de construir confiança para os seus 

produtos, serviços ou soluções. O conteúdo ajuda a 

alcançar esse objetivo tanto sob a forma da palavra 

escrita como recorrendo, por exemplo, à voz em 

apresentações.

Ensinar os 
clientes 
porque e como 
consumir seus 
produtos!!!

Educar

Despertar as 
necessidades 
dos 
consumidores



Converter

Aquilo que a maior parte dos negócios se refere como 

“venda”. Se o ciclo de vendas tiver sido seguido até aqui, 

será pouco o esforço nesta etapa. Aqui a tarefa é 

certificar que os seus clientes conseguem alcançar os 

resultados que procuravam com a solução oferecida.

Ele esta pronto 
para consumir 
o seu produto?



novamente

Um regresso a este passo, mas desta vez devemos 

escutar o cliente de outra forma. Queremos ouvir a sua 

opinião sobre o que funciona, o que não funciona, como 

ter melhores resultados, como os medir e como 

converter um cliente entusiasmado numa fonte de 

indicação

Foi bom pra 
você? 
Como saber a 
opinião do seu 
cliente? 

Ouvir




