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5 Dicas para Melhorar suas Vendas



:: IMPORTANTE ::

O básico BEM IMPLEMENTADO muitas vezes 
é melhor que “ótimo" MAL FEITO
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PASSO 1:

Conheça bem o seu cliente. 
Tenha “intimidade" com as 

necessidades dele. 

…como?
1. Aplique pesquisas e enquetes 
2. Entreviste tentando entender os desejos por 

trás das palavras; 
3. Pergunte se está satisfeito, se não está 

satisfeito, o que ele gostaria de ver a mais, 
etc… ah… e, acrescente sempre o Porquê? 
ao final. 

4. Pesquise quem compra e também quem não 
compra; 

5. Não tenha medo de ajustar seu produto/
serviço.
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PASSO 2:

Oferte ao seu cliente o que ele 
precisa e não o que você gostaria 

ou pense que ele precise.

…como?

1. Ao entendê-lo, ajuste seu produto; 
2. Um erro comum é insistirmos em algo que o 

cliente não quer; 
3. Fique atenta à experiência que seu cliente 

está tendo, procure sempre melhorá-la.
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PASSO 3:

Cuide do relacionamento com o 
cliente.

…como?
1. Seu cliente não quer que você apenas o 

importune com vendas; 
2. Gere relacionamento que crie valor ; 
3. Use e abuse das mídias sociais, não apenas 

para vender, mas para “educar”, dar dicas, 
sacadas e se comunicar com seus clientes; 

4. Não pense seus clientes de modo isolado, 
busque criar uma comunidade em torno da 
sua marca;
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PASSO 4:

Entregue mais do que promete.

…como?
1. Simplesmente entregue mais do que você 

promete, surpreendendo positivamente. 
2. Pense em uma venda como uma promessa, no 

fim você está é prometendo que seu serviço ou 
produto irá ajudar seu cliente de algum modo; 

3. Por exemplo, quem compra uma caixa de 
chocolates para dar de presente, não quer 
simplesmente o chocolate, quer que a 
experiência de quem ganhará o presente seja 
boa e que fique feliz; 

4. A ideia acima vale para qualquer produto ou 
serviço, o que queremos é o resultado que 
teremos por adquirir algo. Entenda isso e 
entregue mais do que prometeu.
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PASSO 5:

Não foque apenas em atrair novos 
clientes, busque aumentar as vendas 

dentre os que já tem.

…como?

1. Não cometa o erro de apenas perseguir 
novos clientes, mantenha sua “comunidade de 
clientes” por perto e gere novos produtos/
serviços para eles; 

2. Quem comprou um produto de você e teve a 
expectativa superada, confiará em você para 
adquirir novos produtos; 

3. Lembre que ao vender um produto você 
atende uma necessidade e, pode acabar 
gerando outra;
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Dica extra

Você acredita em seu produto/
serviço? Compraria de você mesma?

1. Você precisa acreditar no seu produto/
serviço; 

2. Acreditar a ponto de saber que o cliente, 
depois de comprar, vai querer lhe agradecer; 

3. Se acredita, não tenha nunca receio de 
ofertar ele para outras pessoas;
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Quer conhecer outras maneiras de te 
ajudarmos?







Minha missão é ajudar as 
Mulheres a Prosperarem através 

de Seus Negócios.

OBRIGADA! 

www.eusaltoalto.com.br

Comentários, Sugestões, 
Críticas e Perguntas:

alexandra@eusaltoalto.com.br 
http://www.fb.com/eusaltoalto:

ALEXANDRA ZAINUN 
Fundadora #eusaltoalto
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