
 

 
 

Como Pensar Como Seu Cliente ? 
Por Marcantonio Montesano 

 
 

Marketing de Uso do Produto é : pensar antecipadamente, para as 

oportunidades que temos como objetivo, em como elas poderiam usar nossos 

produtos no seu dia a dia. 

   
Apesar de muitas pessoas estarem familiarizadas com o conceito, elas não tem 
idéia de como implementar isso. A razão disso é que temos sido treinados a 
acreditar que a melhor maneira de vender é educar nosso comprador no nosso 
produto ou serviço. 
 
A venda orientada a produto pode facilmente cair para evangelização do 
produto, com a pessoa de vendas tentando convencer o comprador da 
superioridade de seu produto. Ao falar de produto você leva seu cliente a reagir 
com objeções, porque esta é a única maneira que ele/ela tem de participar da 
conversa. O erro básico é gastar muito tempo falando sobre produto e não o 
suficiente escutando o cliente. 
 
O que muitas pessoas não percebem é que os únicos atributos do produto que 
os compradores querem ou necessitam são os que são relevantes para eles.  
 
Parte do problema é a familiaridade com o produto e o serviço. Se sua empresa 
enfatiza a importância do seu produto durante o treinamento, naturalmente seu 
pessoal de vendas irá compartilhar este vasto conhecimento com cada 
oportunidade que lhe aparecer pela frente. 
 
Mas é isso o que você realmente quer? 
 
Durante os contatos de vendas do seu pessoal, eles deveriam se focar no que 
seu produto pode fazer pelo seu comprador ou em como o seu comprador pode 
usar seu produto para atingir um objetivo ou resolver um problema? 
 
Para implementarmos o marketing de uso do produto, devemos começar por 
traduzir as características de produto em cenários de uso, de forma que os 
clientes possam entender os benefícios do uso do serviço ou do produto que a 
pessoa de vendas está ofertando, e assim essa pessoa de vendas poder agir 
como um consultor, ao invés de somente um empurrador de produto.   
 
Cenários de uso são situações da vida real às quais os clientes consigam 
relacionar. E você pode ensinar a seu pessoal de vendas a como usar esta 
estratégia.  
 



Estes cenários de uso funcionam quando precisamos vender algum produto ou 
serviço tanto no business to business, quanto à consumidores. E mais, nossa 
experiência sugere que, nas situações onde a oferta é percebida como uma 
“commodity”, o diferencial mais poderoso pode ser o diálogo do comprador com 
a pessoa de vendas, e que pode ser feito através de cenários de uso.  
 
Sair do marketing orientado a produto para o marketing do uso do produto e 
vender de forma consultiva, requer uma mudança em suas atitudes e seus 
conceitos sobre vendas.  
 
Primeiro você precisa mudar o que você está vendendo de nome para verbo. Os 
produtos são sempre nomes e as soluções são sempre verbos. É uma sutil mas 
poderosa distinção que é melhor ilustrada por um exemplo. Se você é uma 
pessoa de vendas que trabalha para uma empresa que faz cola industrial, e 
você pensa que seu trabalho é vender “cola” (um nome) ,  você vai tender a falar 
com seu cliente sobre características de produto, tais como habilidade de pega , 
requerimentos de pressão, características de adesão e por aí. Ao contrário, se 
você pensa que seu trabalho é vender "colar" (um verbo), você vai querer 
descobrir as necessidades de colar de seu cliente e então mostrar como sua 
cola pode atender essas necessidades. 

Os cenários de uso funcionam porque são específicos, permitem a pessoa de 
vendas a levar seu comprador a uma visão de como ele/ela pode usar uma 
característica de seu produto para resolver um problema. 

E , para conseguirmos escutar nosso cliente, não gastando nosso tempo falando 
de produtos e entendermos os atributos do produto que são relevantes para 
nossos clientes, precisamos  nos comunicar com eles através de perguntas ao 
invés de afirmações. Não confunda falar com vender. Ao invés de falar com os 
clientes sobre produtos, você deve usar perguntas para levá-los naturalamente à 
conclusão que eles precisam do seu produto, porque isso irá ajudá-los a 
resolverem um problema ou atingirem um objetivo.  

Se o seu pessoal de vendas puder usar e documentar cenários de uso para 
ajudar a seus compradores visualizarem como eles podem usar sua oferta para 
resolver problemas, atingir objetivos, ganhar ou economizar mais dinheiro, eles 
começarão a fechar os negócios naturalmente com muito mais frequência!  

 
 
 

 


