
Dificuldades nas vendas B2B? Não culpe o 

produto/serviço, o preço ou a economia! 

 

Quando uma perspectiva diz que não pode pagar R$ 120.000,00 para o seu 

produto/serviço, por exemplo, o que está sendo dito à você é que você ainda 

não entrega suficiente valor para esse preço. Essa é a mensagem 

subjacente. 

Você está vendendo produtos/serviços ou “resolvendo problemas” para suas 

oportunidades?  

Para seu time vender “resolver problemas” é preciso que seu cliente 

realmente perceba isso. O cliente vai perceber, quando for feito através de 
um processo, um processo de vendas alinhado à forma como o cliente 

raciocina.  

Um processo de vendas assim é algo que pode ser ensinado aos vendedores 

a executar, e ser gerenciado, o que permite constante monitoramento.  

Infelizmente, a maioria das pessoas de vendas não tem a oportunidade de  

praticarem e aperfeiçoarem suas habilidades e processos. Eles vão à campo 

sem se planejarem, baseado no improviso e na prática do dia a dia. Como 

resultado, eles esquecem o que fazer, ficam presos à emoção do momento, 

e, tem poucos resultados.   

Pesquisas comprovam que o "discurso do produto" não funciona. E mais, se 

você conduzir seu discurso falando sobre si mesmo, as pessoas não vão 

querer comprar de você. Com isso em mente, você deve colocar o seu 
cliente em primeiro lugar. Concentre-se nas questões dele a cada passo do 

caminho. 



Comece fazendo o dever de casa de entender os problemas mais comuns de 

alguns segmentos. Sabendo disso, você tem uma base para a sua 

estratégia. Fornece a direção para a produção das mensagens. Em seguida, 

determine suas capacidades diferenciadas para entregar valor a estes 

segmentos. 

Crie mensagens convincentes e ensine seu time a como usar, porque usar 

cada mensagem e quando usar.  

Treine perguntando a eles por que alguém iria comprar o seu 

produto/serviço, como iriam usar seu produto/serviço para resolver seus 

problemas de mercado. Depois disso você terá a mensagem certa. Você não 

venderá mais produtos/serviços ... você fornecerá “resolver problemas” para 

seus clientes. 

 

Seus clientes compram produtos/serviços ou querem “resolver os problemas 

deles” ?  

 

Ter um processo ajuda a você garantir que seu pessoal está ouvindo seu 

cliente, e mostrando a ele que o está ouvindo. 

É vital que os clientes saibam que você os ouve. À medida que seu diálogo 

com sua oportunidade está terminando, diga: "Sr. Hugo, pelo que entendi 

do que você me contou hoje, poderíamos resumir que seu objetivo seria 

..........e, os desafios para alcança-lo seria .........., eu entendi 

corretamente? Eu então vou escrever um resumo do meu entendimento em 

um e-mail e enviar a você”. Um simples resumo pode ajudar a avaliar o que 

você precisa progredir na oportunidade, ajudar a oportunidade com um 

roteiro para vender internamente, e ainda ajudar seu gestor a acompanhar o 

processo, passando a ter um CRM qualificado, reduzindo custos e 

aumentando a precisão nas previsões. 

Vendedores que se concentram no que seu interlocutor está tentando 

realizar e seguem um processo de vendas, superam aqueles que não fazem 

isso. É simples assim. Lembre-se sempre, o processo garante resultados! 
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