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Qualquer um com responsabilidades à frente do cliente, deveria estar focado em 
criar valor no clima de negócios de hoje em dia. Entretanto, existem várias 
características da venda de consultoria de serviços que fazem da criação de valor 
ainda mais importante. Considere estas características que geralmente não são 
associadas às vendas de produtos tangíveis. 
 

 A Pessoa que “Vende” é Parte da Venda 
 
Quando um cliente está comprando consultoria de serviços, independente se é 
consultoria contábil, legal, financeira, estratégica, etc., esse cliente considera a 
credibilidade, sinceridade e a dignidade da pessoa que estará oferecendo esses 
serviços. Será que este consultor é especialista para nossa necessidade ? Será que 
ele vai se alinhar culturalmente com nossa equipe ? O que vai acontecer se 
seguirmos à frente com essa pessoa/organização e nós não gostarmos deles depois 
que o projeto começar ?  
Essas preocupações ocupam a cabeça do cliente quando ele está comprando 
consultoria de serviços. 
 

 O Cliente Geralmente está Procurando um Relacionamento 
de Confiança de Longo-prazo 

 
Diferente da venda de produto onde o comprador pode comprar um produto devido à 
sua superioridade – mesmo que ele não goste do vendedor – os clientes de 
consultoria de serviços estão geralmente procurando por um fornecedor para terem 
uma parceria com sua organização por um longo período. 
Isto quer dizer que como cliente, eu terei que interagir com você outra vez como 
meu fornecedor. E, se eu não gosto de você ou não respeito sua competência, ou 
pior, se eu não confio em você, o casamento provavelmente não produzirá os 
resultados desejados e ambos se sentirão insatisfeitos com os resultados do 
compromisso.   
 
Neil Rackham conta que uma vez foi contratado por uma das ‘4 Grandes’ empresas 
de Consultoria de Serviços para pesquisar como os clientes de consultoria de 
serviços definiam ‘confiança’, e o que eles esperavam das pessoas que vendiam 
consultoria de serviços. Após todas as respostas serem analisadas, foram 
encontradas três consistentes qualidades que os clientes esperam dessas pessoas :  
 

1. Preocupação : definida como foco na necessidade do cliente e não no 
da pessoa que está vendendo, nem de algum produto ou serviço.    

  



2. Sinceridade : definida como sendo honesto, não finjindo conhecer algo, 
não exagerando. 

 
3. Competência : definida como conhecendo que problemas sua oferta 

resolve, e como essas ofertas atendem as necessidades do cliente. 
 
Nesse estudo, ‘Preocupação’ foi citado como o que mais falta em consultoria de 
serviços.  
 

 Serviço Intangível 
 
Se os clientes pudessem tocar, sentir ou vê-lo, eles saberiam exatamente o que eles 
estão comprando e imeditamente muitas preocupações de compra desapareceriam. 
Mas em consultoria de serviços você nunca tem a vantagem de fazer o teste-drive da 
forma como os vendedores de produtos fazem. Quando os clientes não têm um 
critério fisico ou produto tangível eles geralmente pôem mais creditos em critérios 
mais ‘soft’ como a ‘quimica’ e a credibilidade do consultor.   
 

 A Venda é Tipicamente uma Compra de Vulto pelo Cliente 
 
Consultoria de Serviços são geralmente compradas nos altos níveis das organizações 
com envolvimento direto da liderança da organização que compra. A quantidade de 
dinheiro envoldida pode ser significativa. Quanto maior o dinheiro envolvido no 
compromisso, mais valor precisa ser criado. Com a tecnologia da informação 
reduzindo o tempo gasto nas tarefas e no número de horas que podem ser cobradas, 
muitas empresas estão indo para ‘cobrança a valor fixo’ que precifica o contrato 
baseado no valor do trabalho, não no tempo gasto para realizá-lo. Conforme essa 
tendência se espalhar, aqueles que conhecem comportamentos para criação de valor 
estarão mais bem posicionados para fecharem contratos a ‘preço fixado’. 
 
Essas características que acabamos de ver, fazem então da criação de valor uma 
prioridade ainda maior em consultoria de serviços, tão importante quanto os 
consultores possuirem as habilidades de ajudarem os clientes com seus problemas 
não reconhecidos.     
 
 
 
*Marcantonio Montesano é sócio do Best Performance Group, uma empresa de 
consultoria formada por Afiliados Licenciados pelo CustomerCentric Selling®, que 
capacita  equipes de vendas, consultoria e pré-vendas a mudarem seus comportamentos 
e  terem conversas  focadas nas questões de seus clientes, de maneira a ajudar  ao cliente 
a  articular e  descobrir por eles mesmos a magnitude de seus problemas,e  visualizarem 
qual o potencial impacto no uso do que está sendo ofertado para atingirem um objetivo, 
resolverem um problema ou satisfazerem uma necessidade, ao invés de venderem 
centrado nas características e funcionalidades das ofertas.  
Seu correio eletrônico é mmontesano@bestperformancegroup.com.br 
 
 
 
 


