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Nos nossos Programas de treinamento nós sempre 

chamamos atenção para que os participantes se coloquem 
no lugar de seus clientes. 

Uma forma prática que usamos para isso é, durante as 
dinâmicas que fazemos, nós pedimos que ora o participante  
seja o vendedor, ora seja o cliente. 

O que eles geralmente concluem após esses exercícios é 
que o importante na abordagem das vendas complexas não 
é o que é importante para a pessoa que está vendendo, 

mas para o cliente. E isso eles só concluem depois que se 
colocam no lugar do cliente.  

Quando a pessoa de vendas faz uma abordagem pensando 
nela, ou em como vai conseguir o negócio, a pessoa de 
vendas está focando no interesse dela e não no do cliente. 

O mesmo acontece quando fazemos a abordagem:"Aqui 

está o que você precisa!". 

 

Uma das maneiras mais rápidas para 
uma pessoa de vendas perder a 
confiança do cliente é olhar nos olhos 

do cliente e afirmar que determinado 
serviço ou produto que ele está 
oferecendo irá 'resolver os problemas 

da empresa do cliente'. 

Resolver os problemas da empresa dele é exatamente para 

o que ele é pago para fazer, todo dia! 
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Os clientes não irão acreditar que alguém que passa por lá 
uma vez por mês, ou por ano, irá atender todas as suas 
necessidades, e mais, a experiência os ensinou que 
nenhuma empresa, pessoa de vendas, ou produto pode 

tomar a responsabilidade por atingir o desejado resultado 
de negócios.  

O que concluímos é muito simples, 
mas crítico: Se o  cliente conclui que 
você primeiro entendeu a situação 

dele, objetivo dele, ou problema dele, 
aí então - e só então - você ganhou a 
oportunidade de ajudá-lo a entender 
como ele pode atingir um objetivo, ou 
resolver um problema, com 

específicas capacidades de seu serviço 

ou produto! 

Para conquistarmos a confiança de 
nossos clientes precisamos que eles 

percebam que temos uma curiosidade 
verdadeira sobre ele e sua situação. 

Para termos um comportamento de 
curiosidade verdadeira sobre a situação de nosso clientes, 
precisamos de ferramentas que nos ajudem a adquirir este 
comportamento. 

Esta ferramenta em específico é composta por perguntas. 

O princípio básico para considerarmos o modelo de 
perguntas é o conforto do cliente, daí o cuidado que temos 
que ter com as palavras e frases quando fazemos 
perguntas. Uma palavra pode mudar tudo. Um advogado 

fazendo perguntas para uma testemunha na corte não tem 
a preocupação sobre o 'conforto do cliente', as pessoas que 

vendem têm que ter. 

As boas perguntas ajudam a pessoa de vendas a construir 
credibilidade, da mesma forma que o médico que você vai 

pela primeira vez constrói credibilidade com você fazendo 
perguntas relevantes que você é capaz de responder. 
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Lembre-se, as perguntas serão boas se e somente se as 
perguntas podem ser respondidas por quem você esta 
conversando. O ponto não é deixar a pessoa com quem 
você está conversando em má situação, desconfortável. As 

perguntas devem ser parte de um diálogo que tem seu 
próprio fluxo, se não, não será um 
diálogo. 

Várias coisas boas acontecem quando 
fazemos perguntas. Quanto mais 

perguntas voltadas para a específica 
situação do cliente, mais empatia e 
confiança você ganha, mais você 
entende o quanto aquela situação está 
impactando a vida dele, mais 

justificativas irão surgir para ele 

precisar de seu produto ou serviço. 

Aprendemos que as pessoas gostam 
de falar delas. Falarmos de nós 

mesmos  é o assunto preferido de todo mundo. 

O mais poderoso componente para ganhar confiança é seu 
baixo nível de se auto-promover. Se você está sendo 
curioso, sua auto-promoção se aproxima de zero. Aí seu 
foco é o cliente, não somente nos negócios mas em suas 
atitudes e comportamento! 
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