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4. Noções de Administração de 
Vendas e Técnicas de Vendas

O processo de vendas inicia-se antes mesmo de 
as partes se encontrarem e continua após a separa-
ção delas. Dessa forma, a negociação constitui-se de 
várias etapas, dentre elas: planejamento, execução e 
controle de negociação, sabendo que elas auxiliam 
na sistematização do processo de venda. 

Em linhas gerais, a noção de negociação pode ser 
definida como um artifício de procurar um contra-
to aceitável para os envolvidos. Se a entendermos 
como um processo, facilmente concluiremos que 
ela se dá em um determinado espaço do tempo, vin-
culando ao passado, ao presente e ao futuro. Por is-
so, identificaremos os elementos mais importantes 
da negociação como: o planejamento (que oferta 
a quem negocia uma perspectiva mais evidente do 
panorama que está para encontrar); a execução, que 
é dividida em partes menores, faz com que o nego-
ciador focalize forças de grau e natureza adequados 
a cada instante, evitando desperdícios de força de 
trabalho; por fim o controle, realizado de maneira 
metódica, auxilia na construção de bases da credi-
bilidade por meio de instauração dos acordos, bem 
como, quando feito de forma analítica, concretiza o 
auto desenvolvimento durável, por meio do apren-
dizado adquirido em cada negociação. 

Elementos mais Importantes da 
Negociação

Planejamento Execução Controle

São sete etapas para o processo de negociação:
 ˃ Preparação�
 ˃ Abertura�
 ˃ Exploração�
 ˃ Apresentação�
 ˃ Clarificação ou manejo das objeções�
 ˃ Fechamento�
 ˃ Avaliação�

Para facilitar, podemos dividi-las da seguinte forma:

Planejamento Preparação

Execução/Venda

Abertura
Exploração
Apresentação
Clarificação ou Manejo das Objeções
Fechamento

Controle Avaliação

Elementos mais Importantes do 
Processo de Vendas
Pré-Venda Venda Pós-Venda

São sete etapas para o processo de vendas, segundo 
Kotler:

 ˃ Prospecção ou qualificação�
 ˃ Pré-abordagem�
 ˃ Abordagem�
 ˃ Demonstração do produto ou serviço�
 ˃ Superação das objeções�
 ˃ Fechamento�
 ˃ Acompanhamento ou avaliação�

Dividindo as etapas:

Pré-Venda Prospecção ou Qualificação

Venda
Propriamente

Dita

Pré-Abordagem
Abordagem
Desmotração do Produto
Superação das Objeções
Fechamento

Pós-Venda Acompanhamento ou Avaliação

Planejamento ou Pré-venda - Preparação para 
Vendas
A sistemática relacionada ao Planejamento de 

Vendas compreende um rol de passos específicos 
que devem ser observados para que se obtenha o 
melhor resultado no momento em que o plano de 
vendas for implementado.

Esse plano deve possuir uma relação coerente 
com a realidade do mercado e da empresa, precisa 
ser arrojado e desafiador, todavia deve ser possível 
de ser realizado. 

O Plano de Vendas resulta da análise de várias 
estratégias menores construídas com base em ni-
chos de mercado que se deseja atingir.  A análise é 
fundamental para o planejamento de vendas, pois é 
com base nela que as decisões posteriores serão to-
madas. 

Para estabelecer um plano de vendas é necessário:
 ˃ Identificar os possíveis consumidores de 

um determinado produto�
 ˃ Determinar a organização e a distribuição 

dos produtos e dos serviços�
 ˃ Oferecer suporte pós-venda�
 ˃ Estabelecer planos de pagamento a serem 

oferecidos�
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 ˃ Identificar materiais de marketing específi-
cos e seus custos�

 ˃ Conhecer dos produtos�
 ˃ Estabelecer argumentos sobre objeções que 

possam ser apresentadas pelos clientes�
 ˃ Definição de margem negocial (objetivo 

ideal, ou seja, o que objetiva conseguir; e 
objetivo real, aquilo que é possível conse-
guir)�

 ˃ Planejar concessões no caso de haver resis-
tência do cliente�

Encontra-se na fase do planejamento a etapa de 
prospecção ou qualificação, detalhada abaixo:

Prospecção ou Qualificação → Identificar os 
clientes potenciais
Nessa etapa é importante que o vendedor bus-

que alternativas para captar e identificar novos po-
tenciais clientes. Ações como solicitar indicação de 
nomes aos clientes; visitar as empresas, entre outras. 

Após receber as indicações os vendedores de-
verão fazer uma pré-análise dos clientes, avaliando 
aspectos como situação financeira, volume de negó-
cios, antes de decidir visitá-lo. 

 Depois de realizado o planejamento, o passo 
posterior é a execução, também identificado com o 
termo venda contendo as etapas, pré-abordagem, 
abordagem.

Pré-abordagem → Verificar as necessidades 
dos clientes potenciais
O vendedor terá que identificar as necessidades 

dos clientes, os desejos, quem é o responsável pela 
decisão de compra, estabelecendo objetivos de visi-
tas que podem ser desde obter informações sobre o 
cliente ou concretizar uma venda imediata.

Outro aspecto a ser avaliado é o melhor momen-
to e a melhor forma de se fazer a abordagem, quer 
seja por uma ligação quer seja uma visita pessoal, 
pois os clientes têm compromissos e nem sempre es-
tão disponíveis para um atendimento. 

Venda Propriamente Dita
• Abordagem → Ouvir o cliente, fazer perguntas e 
iniciar a apresentação do produto

A abordagem é uma das fases fundamentais, 
porque aqui se inicia o contato com o cliente, sendo 
importante para um bom início de relacionamento 
uma ótima “primeira impressão”, conversar sobre 
assuntos amenos, sempre explorando as preferên-
cias e costumes do cliente, pois a partir desse diálogo 
o vendedor irá mapear os principais produtos que 
se encaixam para aquele comprador. Orienta-se a 

tomar alguns cuidados, como não falar muito alto, 
chamar o cliente pelo nome, evitar críticas a outras 
pessoas ou entidades, ser cortês e prometer sempre 
o que pode cumprir. 

Nessa ambientação toda, deve-se fazer a percep-
ção da reação do cliente, bem como os sinais que in-
dicam o nível de interesse e satisfação na conversa. 
Por exemplo, se o vendedor fez toda a explanação 
acerca do produto e o cliente fez perguntas, compa-
rou taxas, anotou tópicos, significa que ele ficou in-
teressado e o vendedor está no caminho certo. 

O vendedor deve atentar-se ao modo de se vestir, 
ser cortês, simpático, aspetos estudados em atendi-
mento. Na matéria de venda, o vendedor deverá ser 
ouvinte e prestar atenção às informações repassadas 
pelo cliente durante a conversa, é o momento de fa-
zer os questionamentos, perguntas buscando apro-
ximação com o cliente e compreender o que ele mais 
necessita. 

Uma técnica relevante nessa etapa é o modo como 
efetuar as perguntas, sendo importante diferenciar 
entre as perguntas abertas e as perguntas fechadas. 

Pois bem, o que seriam essas perguntas fechadas?

São aquelas que geralmente induzem o cliente 
a responder “sim” ou “não”, e permitem um dire-
cionamento mais exato àquilo que o cliente precisa, 
além do mais é o tipo de pergunta ideal para se fazer 
àquele cliente mais fechado, mais calado. 

E quanto às perguntas abertas?

São as perguntas mais indicadas para a amplia-
ção do diálogo, permitindo ao cliente expressar sua 
opinião, seus ensejos e necessidades. Um exemplo 
seria perguntar ao cliente como vão os negócios em 
sua empresa (em caso de cliente pessoas jurídica) ou 
como vão os preliminares para aquela viagem que 
ele vai fazer. Só nesse curto diálogo o vendedor já 
consegue descobrir várias necessidades do cliente, 
por isso é fundamentar deixar o comprador se ex-
pressar e ouvi-lo atentamente.

• Apresentação e Demonstração → Apresentar o 
produto destacando suas vantagens e benefícios

Nessa fase, o vendedor apresentará o produto ao 
cliente seguindo a fórmula AIDA (Kotler): Atenção 
(obter atenção do cliente); Interesse (captar o inte-
resse); Desejo (despertar o desejo) e Ação (levar o 
cliente a agir adquirindo o produto). Na apresenta-
ção, o vendedor deverá destacar as vantagens e be-
nefícios do produto, buscando satisfazer as necessi-
dades do cliente. A demonstração pode ser auxiliada 
com apresentação de folhetos, livretos, slides, amos-
tras de produtos, entre outros.
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Durante a demonstração o vendedor pode usar 
cinco estratégias de influência, segundo Kotler: 

 → Legitimidade: enfatiza características da em-
presa como experiência, reputação�

 → Conhecimento especializado: o vendedor é 
especialista no produto ou serviço conhecendo 
cada detalhe e também conhece as necessidades 
do cliente�

 → Poder de referência: o vendedor aproveita-se 
das características, dos interesses e dos conheci-
mentos comuns dos clientes�

 → Agrado: o vendedor concede agrados ao cliente 
como convite para almoço, brindes, para forta-
lecer o relacionamento�

 → Zelo pela impressão: o vendedor procura cau-
sar a boa impressão no cliente�

• Superação das Objeções → Sanar as dúvidas e 
superar a resistência da compra

Durante a apresentação, os clientes costumam 
colocar objeções quando solicitado o fechamento 
do negócio. Essas objeções podem ser psicológica ou 
lógica. A resistência psicológica é a preferência por 
marcas estabelecidas, apatia, relutância em ceder a 
uma argumentação. A resistência lógica é a objeção 
por preço, prazo de entrega ou algumas característi-
cas do produto. 

Para superar as objeções o vendedor deve ques-
tionar o cliente de modo a descobrir a origem da dú-
vida e procurar saná-la da melhor forma possível. 

• Fechamento → Concretização do negócio

O vendedor deve partir para o fechamento do 
negócio, e pode se utilizar de algumas ações para 
auxiliá-lo nesse processo, como solicitar o pedido, 
condicionar uma venda a uma concessão (um be-
nefício que será avaliado para o cliente), partir para 
a próxima etapa já verificando a melhor data para 
pagamento. 

É importante ressaltar que jamais devem ser utili-
zados quaisquer métodos ou truques para ludibriar o 
cliente para acelerar a venda do produto. Nesta etapa 
é importante reforçar os benefícios do produto e fina-
lizar com frases do tipo: “vamos aproveitar para fazer 
a adesão/simulação/contratação?” Há várias manei-
ras de se fazer o fechamento, como o fechamento por 
antecipação, em que o vendedor já pula para a etapa 
seguinte, como se a venda já estivesse concluída, emi-
tindo perguntas como: “vamos ligar para o corretor 
agendando a vistoria em seu veículo?”

Existe ainda o fechamento condicionado, uti-
lizado quando o cliente exige condições especiais 
para adquirir o produto, portanto, deve-se obter 
um compromisso de compra com o cliente, por 
exemplo: “se conseguirmos um desconto de 15% 

na cotação, podemos contratar o seguro do seu au-
tomóvel?”.

Outra forma de fechar um negócio seria por 
meio do fechamento direto, na qual o próprio ven-
dedor deve solicitar o fechamento, oferecendo a 
oportunidade para o cliente comprar o produto. Por 
exemplo, pergunte ao cliente qual é o melhor dia pa-
ra pagamento das parcelas do seguro de automóvel, 
se no final ou começo do mês.

A última etapa da venda é a conclusão do negó-
cio, entretanto, não basta apenas vender o produto 
ao cliente, é necessário conquistar a lealdade e fi-
delidade desse comprador, prestando uma assis-
tência pós-venda. Pequenos gestos auxiliam nesse 
acompanhamento, como um telefonema de agrade-
cimento, um convite a voltar para futuras negocia-
ções e o agradecimento pela preferência. O papel do 
vendedor não se restringe a apenas vender os pro-
dutos e atingir metas, mas sim conquistar os clien-
tes, tornando-os fiéis, pois a reputação da empresa e 
um cliente satisfeito é uma das melhores formas de 
marketing.  

Pós-Venda
• Acompanhamento (Follow UP) e Manutenção → 
Assegura a satisfação e busca a fidelização do cliente

Última etapa do processo de venda, o acompanha-
mento nada mais é do que a tentativa de o vendedor 
assegurar a satisfação do cliente e também a prospec-
ção de novas vendas. É um contato após a concreti-
zação do negócio, em que o vendedor avalia o grau 
de satisfação do cliente feito por meio de uma visita 
pessoal, uma ligação. Além de o vendedor manter um 
relacionamento ativo com o cliente evitando o esque-
cimento ou perdê-lo para o concorrente.

Metas
Afinal, quais são os escopos das metas e até que 

ponto são positivas dentro da empresa? As metas fo-
ram instituídas com base em reproduções de anseios 
próprios ou de terceiros. Quando queremos com-
prar algo novo, por exemplo, delineamos um ob-
jetivo, seja ele acumular dinheiro ou obter alguma 
outra fonte de renda, tudo para atender o objetivo.

As metas podem causar alguns efeitos indesejá-
veis aos gerenciadores de vendas, por exemplo, criar 
concorrências internas, deixando essa competição 
refletir no atendimento ao cliente. Outra dificuldade 
encontrada em empresas que colocam muitas metas 
é o conflito dessas, muitas vezes o cumprimento de 
uma meta acaba colidindo com outra, tornando-se 
algo impraticável, portanto a descrição ideal de me-
ta seria aquela que traz a maior produção plausível 
dentro das particularizações e normas da empresa 
com uma relação custo benefício imaginado. 
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No ambiente bancário, as metas influenciam 
abertamente na qualidade dos produtos e serviços 
comercializados. Como consequência tem-se o des-
perdício dos recursos financeiros, de tempo, de pes-
soas, sem mencionar o desgaste emocional sofrido 
pelos funcionários.

Técnicas de Vendas
A melhor maneira para ter sucesso na negocia-

ção é fazer um bom planejamento, e ter um bom 
preparo, ou seja, elaborar um plano de ação aumen-
ta as possibilidades de um negócio, bem sucedido. 

Para uma venda de sucesso, devemos, primeira-
mente, elaborar uma estratégia, sempre objetivando 
o mérito a ser conquistado. Para por essa estratégia 
em prática, precisamos das técnicas ou táticas nego-
ciais, que são nada mais do que as ações empregadas 
para completar as estratégias. Esse planejamento 
estratégico é feito em uma das etapas de pré-venda 
e são utilizados 3 elementos de referência: poder, 
tempo e informação, que abaixo serão explanados.

Há vários fatores que influenciam na negociação, 
dentre os principais destacamos Poder, Tempo e In-
formação. 

A variável Poder está ligada aos poderes pessoais 
e aos circunstanciais (cargo, função) e por meio des-
se fator podemos mudar a realidade e alcançar os 
objetivos almejados. A forma mais correta de utili-
zar essa variável é dentro dos limites, ou seja, basear-
se em informações sólidas e ter autoconfiança de 
forma a realizar acordos satisfatórios entre as partes. 
É importante ressaltar que para que alguém mude é 
necessário que a influência por ele sofrida seja maior 
que sua capacidade de resistência.

Os poderes pessoais são aqueles inerentes ao in-
divíduo, e podem dividir-se em: poder da morali-
dade, poder da atitude, poder da persistência e po-
der da capacidade persuasiva� 

No que tange aos poderes circunstanciais, pode-
mos defini-los como aqueles que focam na situação, 
sofrendo influência do meio: poder do especialista 
(conhecer o objeto de negociação e com quem se ne-
gocia), poder de posição (ocupar determinado cargo 
ou função), poder de precedente (basear-se em fatos 
pretéritos para argumentar na negociação), poder 
de conhecer as necessidades (perceber as exigências 
do cliente) e poder de barganha (exercer influência 
para chegar ao objetivo).

Outro fator há de ser levado em consideração. É o 
fator TEMPO. Durante uma negociação essa variável 
deve ser levada em consideração, pois é válido falar 
em tempo limite e observar que as concessões são 
feitas geralmente próximas do tempo-limite, ou seja, 
quando o cliente está quase indo embora sem levar o 
produto o negociador faz uma concessão e resgata a 

possibilidade de negócio. Nem sempre é o ideal, pois 
quanto mais próximo do fim, maior é a pressão e ten-
são, e o acordo pode não ser satisfatório. Portanto, o 
vendedor até pode precipitar o desfecho da negocia-
ção e  adiá-lo para outra data, sempre tomando os de-
vidos cuidados para não perder a venda.

Devemos ainda atentar para a variável INFORMA-
ÇÃO, que está intimamente ligada ao poder de conhe-
cer o produto e o cliente para uma negociação bem 
sucedida e com resultado acertado. Deve-se colher 
informações antes de iniciar a negociação, principal-
mente das necessidades do seu cliente, e se não for pos-
sível uma prévia pesquisa, ouça o cliente com atenção. 

Por meio das técnicas de venda bem aplicadas, 
podem-se eliminar os obstáculos e dificuldades en-
contradas no processo de negociação. E esses ele-
mentos que dificultam o processo de negociação são 
denominados de objeções e impasses, que muitas 
vezes são sanados com concessões pela parte do 
vendedor. Vamos explicar um a um esses elementos.

Objeções
As objeções podem ocorrer geralmente por des-

confiança, desvantagens ou por falta de conheci-
mento do produto e do negociador. Dessa forma, é 
necessário que o vendedor atente para a origem des-
sa objeção para melhor tratá-la, basta ouvir o que o 
cliente pensa a respeito. As mais comuns são:

 ˃ Objeção por desconfiança: ocorre quando o 
cliente não tem credibilidade no produto, ne-
gociador ou na própria empresa� O vendedor 
deve apresentar autoconfiança e apresentar 
provas sólidas sobre seus argumentos, como 
cartilhas, folhetos da própria empresa�

 ˃ Objeções por desvantagens: geralmen-
te acontece quando o cliente percebe 
uma certa desvantagem no produto ou 
no serviço oferecido, geralmente ocorre 
quando o vendedor não consegue identifi-
car corretamente as necessidades do cliente 
ou esqueceu de ressaltar um benefício� 
Nesse caso o vendedor deve contra argu-
mentar expondo outros benefícios�

 ˃ Objeção por desconhecimento: ocorre 
quando o cliente é desconhecedor do 
produto� Para resolver esse problema basta 
prestar todos os esclarecimentos para 
eliminar as dúvidas, explicando de forma 
clara e objetiva os benefícios do produto�

 ˃ Objeção circunstancial: acontece quando 
a negociação não é concretizada devido 
a circunstâncias como falta de tempo, 
condição financeira não atende aos requi-
sitos etc� A solução para esse caso é agendar 
outra data com o cliente�
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• Dicas para dirimir objeções

 ˃ Não interromper o cliente�
 ˃ Não discutir�
 ˃ Não ria da forma como o cliente se expressa�
 ˃ Ouvir o cliente com atenção�
 ˃ Transforme as objeções a seu favor, con-

vertendo-as em pontos de venda�

Impasses
Durante o processo de negociação pode haver a 

presença de conflitos, que são originados das diver-
gências na interação vendedor-cliente e geralmente 
ocorrem por falta de empatia entre as partes. Não se 
pode simplesmente largar a negociação por haver 
um impasse, existem alternativas para superar esse 
obstáculo, por exemplo: 

 ˃ Dar uma pausa na negociação, marcar 
outra data; 

 ˃ Chamar outro negociador para assumir seu 
lugar, como um gerente; 

 ˃ Tentar alterar as condições, se possível, 
dilatar prazos, oferecer outras vantagens; 

 ˃ Esteja sempre bem humorado e sorridente, 
não demonstre tanta preocupação e afoba-
mento em fechar o negócio� 

Concessões
Diante desses obstáculos nem sempre se conse-

gue contorná-los com as técnicas listadas anterior-
mente, então, deve-se tomar uma atitude mais de-
cisiva: a concessão. Mas, afinal, o que é concessão?

Entende-se por concessão o processo, dentro da 
negociação, de ceder às exigências da outra parte. 
Lembre-se: perder um pouco é essencial para quem 
quer ganhar muito! O vendedor pode abrir mão do 
acessório para preservar o que é essencial no negó-
cio e também para conquistar um bom cliente. Al-
gumas dicas de como fazer as concessões de forma 
correta:

 ˃ Deixe o cliente apresentar sugestões de ne-
gociação: “e se não tivesse essa taxa���?”

 ˃ Evite conceder coisas que a parte não tenha 
solicitado, para o cliente não achar que o 
vendedor é muito flexível, e que tudo o que 
ele solicitar você concederá�

 ˃ Se fizer uma concessão inadequada, volte 
atrás de forma discreta e educada�

Dicas para um Bom Negociador
 ˃ Competência�
 ˃ Confiança�
 ˃ Critério�
 ˃ Comunicação�

O que um cliente espera do atendimento bancário?
 ˃ Cortesia�
 ˃ Segurança�
 ˃ Confiabilidade�
 ˃ Facilidade de acesso�
 ˃ Prontidão�

Em suma, o cliente quer produtos e serviços que 
correspondam a sua necessidade e um tratamento ade-
quado, a fim de que se sinta valorizado e respeitado.

O vendedor deve:
 ˃ Ter boa apresentação�
 ˃ Bom humor�
 ˃ Boa postura�
 ˃ Empatia�
 ˃ Saber ouvir o cliente�
 ˃ Ter disposição�
 ˃ Ser cortês�
 ˃ Ser eficiente�
 ˃ Ser honesto e sincero�
 ˃ Comunicar-se bem�
 ˃ Assumir compromisso com o cliente�

Motivação
A chave para a realização de vendas e a motiva-

ção. Para que os trabalhadores se sintam motivados 
a desempenhar as suas tarefas é preciso que se dê 
constante atenção a fatores como reconhecimen-
to, responsabilidade e desenvolvimento individual, 
além da definição adequada da tarefa em si.

A teoria de Maslow tem sido utilizada para au-
xiliar a compreensão do fenômeno da motivação 
pessoal. Abraham Maslow definiu uma hierarquia 
e necessidades que devem ser satisfeitas para que o 
indivíduo possua vontade de atingir a autorrealiza-
ção. Em uma breve descrição, pode-se resumir da 
seguinte maneira: 

 ˃ Necessidades fisiológicas: o abrigo, o sono, 
a excreção, a fome a sede etc�

 ˃ Necessidades de segurança: desde a segu-
rança em casa até o nível de estabilidade no 
ambiente de trabalho�

 ˃ Necessidades sociais: aceitação no grupo 
em que vive, amor, amizade etc�

 ˃ Necessidades de estima: reconhecimentos 
pelos membros do grupo de que faz parte�

 ˃ Necessidade de autorrealização: em que o 
indivíduo se torna aquilo que deseja ser�

Ao passo que essas necessidades vão sendo sa-
tisfeitas, o indivíduo possui motivação para buscar 
mais altos níveis de realização. 
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Claramente, a empresa deve buscar alternativas 
para motivar seus vendedores, para que haja sempre 
um retorno positivo de seu trabalho. Uma das for-
mas de motivação para vendas é a criação de grupos 
internos, que competem entre si por prêmios dados 
àqueles que tiverem melhor desempenho. 

Dentre as teorias da motivação, existe a chama-
da teoria X e Y, de Douglas McGregor que, numa 
primeira visão, sugere que os gerentes devem coa-
gir, controlar e ameaçar os funcionários a fim de 
motivá-los e, numa segunda visão, acredita que as 
pessoas são capazes de ser responsáveis, não neces-
sitam de ser constrangidas ou controladas para ter 
um bom desempenho no trabalho.

Para a motivação, contemporaneamente muito 
se tem falado sobre coaching, técnica que visa a des-
pertar o espírito de liderança e, por extensão, a capa-
cidade de motivar as pessoas. 

EXERCÍCIO COMENTADO

01. A teoria da hierarquia das necessidades parte do 
princípio de que as pessoas são motivadas conti-
nuamente pela satisfação de suas necessidades, 
que obedecem a uma hierarquia. As necessida-
des que têm relação com as possibilidades de 
desenvolvimento das capacidades e talentos das 
pessoas são conhecidas por:
a) Autorrealização.
b) Estima e prestígio.
c) Sociais.
d) Segurança.
e) Fisiológicas e de sobrevivência.

RESPOSTA:  A. A teoria das necessidades, desenvol-
vida por Maslow, é dividida em Fisiológica (necessi-
dades básicas do organismo, comer, dormir), Segu-
rança (Estabilidade familiar e no trabalho), Social 
(ser aceito no grupo o qual pertence), Estima (ser 
reconhecido), Autorrealização (desenvolvimento das 
capacidades e talentos das pessoas).

Os Quatro “Ps”: Produto, Preço, 
Praça e Promoção

Esse é um assunto interessante e importante para 
quem trabalha com o setor de vendas. Na verdade, 
são fundamentos que auxiliam o profissional a de-
sempenhar suas funções. 

Produto
Convencionou-se chamar “produto” tudo aqui-

lo que se pode oferecer e que, de alguma maneira, 

possa satisfazer necessidades ou anseios de um 
mercado. Qualquer tipo de serviço ou bem, marca, 
embalagem pode ser identificado como produto. 
Evidentemente não há apenas produtos físicos, eles 
podem também ser caracterizados como serviços, 
ambientes, organizações, conceitos etc.

É preciso entendeR que quando se compra algum 
bem, também há a agregação de serviços e ideias a esse 
produto. Uma imagem de artista famoso, uma canção, 
um serviço qualquer pode estar anexo a esse produto. 
Um belo exemplo é a imagem dos atores que costuma 
ser utilizadas em propagandas de instituições bancá-
rias. A ideia de confiabilidade do famoso passa ao pro-
duto imediatamente quando se opera a propaganda.

Antes de qualquer coisa, o produto deve ser 
aquilo que é desejado pelo consumidor, encaixar-se 
dentro das expectativas do público-alvo e, claro, sa-
tisfazer a necessidade do comprador.

Na criação de um produto, é importante ressal-
tar cinco itens fundamentais:

 ˃ O produto real (também chamado de 
produto esperado): aquilo que o consumi-
dor geralmente está buscando�

 ˃ O produto ampliado: no geral, é o ofereci-
mento de serviços e ou qualquer tipo de be-
nefício adicional�

 ˃ O produto básico: efetivamente aquilo que 
o comprador adquire�

 ˃ O produto potencial: qualquer tipo de 
implemento que o produto pode sofrer 
durante o seu processo evolutivo provável�

 ˃ O benefício-núcleo: é o melhoramento ele-
mentar que é comprado pelo consumidor� 

O produto é o mais importante dos elementos do 
mix de marketing, pois as decisões administrativas 
acerca dele são as mais relevantes para a política em-
presarial. 

Preço
A soma de dinheiro que se cobra por um pro-

duto ou por um serviço é denominada como preço. 
Quando o consumidor compra determinado pro-
duto, ele paga um determinado preço, que é acor-
dado na venda, e recebe os benefícios que lhe são 
cabíveis. Há, porém, outras variáveis incutidas no 
preço de um produto: a rentabilidade, por exemplo. 
Quando se determina o preço de um produto, é pre-
ciso ter em vista que sua colocação no mercado visa 
ao lucro, por isso, no estabelecimento do plano de 
marketing, a definição do preço de um produto po-
de significar o sucesso da estratégia adotada. 

Para que haja competitividade de um produto, é 
necessário que seu preço seja razoável, ou seja, nem 
tão alto que faça o consumidor perder a vontade de 
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comprar; nem tão baixo que signifique prejuízo pa-
ra quem o produz, quer seja pelo custo de produção, 
quer seja pela depreciação do produto no mercado. 
Em suma o produto não pode ser superestimado por 
seu preço, tampouco ser subestimado com um pre-
ço tão baixo, que o cliente pense haver algum pro-
blema com o bem adquirido.

É importante levar em conta, para a definição 
do preço, se a compra será realizada e qual é escala 
possível dessa compra; se haverá lucratividade nessa 
comercialização; se há possibilidade de mudança no 
preço do produto para se adequar com rapidez ao 
mercado. Finalmente, pode-se entender que o pre-
ço adequado a um produto é aquele que satisfaz o 
cliente, pois não se sente enganado, e gera dividen-
dos para a empresa. 

Praça
A praça compreende aquilo que se identifica 

também como o ponto de venda ou ainda o chama-
do canal de distribuição de determinado produto. 
A praça pode ser uma rede que executa a logística 
a fim de fazer o produto chegar a seu usuário final. 
A noção de acessibilidade é importantíssima para a 
identificação da praça.

O cliente deve poder adquirir o produto da ma-
neira que lhe for mais conveniente, por isso é mister 
que a praça abarque canais eficientes de distribui-
ção. Como variável, a praça representa parte signi-
ficativa no processo decisório da empresa em seu 
planejamento de marketing. 
Dentre as várias formas de distribuição, podemos citar:

 ˃ Direta: em que o produtor fornece dire-
tamente o seu produto ao consumidor ou 
presta seu serviço diretamente ao consumi-
dor� 

Ex�:  feirante que vende pastéis ou o dentista.
 ˃ Indireta: em que o produto é levado ao 

consumidor por um distribuidor� Um 
exemplo comum é o mercado, pois dificil-
mente produz todos os produtos que co-
mercializa, necessitando de fornecedores 
para abastecer seu comércio�

Promoção

PROMOÇÃO

São as ações de marketing 
aplicadas em organizações de 
serviços que oferecem incentivos e 
vantagens para determinado grupo 
de clientes, com a finalidade de 
incentivar a experimentação.

Há cinco elementos relevantes na determinação 
da promoção. São eles: promoção de vendas, propa-
ganda, força de vendas, relações públicas, publicida-
de e marketing direto. 

PROMOÇÃO

Promo-
ção de 
Vendas

Concurso 
Prêmios 
Cupons 
Brindes

Informa-
ção ao 
cliente

Trabalho 
dos ven-
dedores

Obras 
de ca-
ridade 

doações

Ativida-
des veicu-
ladas sem 

custo

Comuni-
cação por 

correio fax, 
telefone

Propa-
ganda

Força 
de 

Vendas

Relações 
Públicas

Publici-
dade

Marketing 
Direto

Promoção de vendas: realizada por meio de con-
cursos, prêmios, cupons, descontos pós-compras, 
amostras grátis, pacotes de preços promocionais, 
entre outros elementos que visam a estimular a aten-
ção, o consumo e a realização da transação por parte 
do cliente. Os sorteios relacionados ao consumo de 
algum produto podem ser citados como exemplos.

Afirma Kotler que a promoção de vendas consis-
te de um conjunto diversificado de ferramentas de 
incentivo, em sua maioria a curto prazo, que visa a 
estimular a compra mais rápida e/ou em maior vo-
lume de produtos/serviços específicos por consumi-
dores ou comerciantes.

Propaganda: utilizada para informar o cliente e 
ativar nele a necessidade de realizar a compra. Se-
gundo Kotler, a propaganda é qualquer forma paga 
de apresentação impessoal e de promoção de ideias, 
bens ou serviços por um patrocinador identificado.

Objetivos da propaganda:
 ˃ Informar: comunicar ao mercado sobre 

um novo produto; sugerir novos usos para 
um produto; explicar como o produto 
funciona�

 ˃ Persuadir: desenvolver preferência de 
marca, encorajar a mudança para a marca, 
persuadir compradores a adquirir o 
produto�

 ˃ Lembrar: lembrar os compradores que o 
produto pode ser necessário em breve, e 
onde comprar o produto� 

Força de vendas: relacionada ao trabalho dos 
vendedores, durante o processo de venda pessoal. 
Deve-se fidelizar o cliente por meio de um conta-
to interativo com o consumidor. A venda pessoal 
é o que une a empresa e os clientes. O vendedor é 
a ferramenta que, em muitos casos, se torna a pró-
pria estrutura para o cliente, sendo um mecanismo 
de divulgação e estratégia. Por isso, a empresa de-
ve definir cuidadosamente os objetivos específi-
cos que esperam atingir com sua força de trabalho. 
Sendo tarefas desempenhadas pelos colaboradores: 
prospecção (buscam os clientes potenciais), comu-
nicação (informam sobre os produtos e serviços 
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disponibilizados aos clientes), coleta de informa-
ções (realizam as pesquisa de mercado e reúnem in-
formações em relatórios de visitas), entre outras.

Relações Públicas: consistem em impactar no 
consumidor por meio de estratégias como obras de 
caridade, históricos da empresa, eventos, notícias, 
publicações, palestras em que a empresa participa e 
desenvolve.

“Envolve uma variedade de programas destina-
dos a promover e/ou proteger a imagem de uma em-
presa ou seus produtos”, conforme afirma Kotler.

Publicidade: é o tipo de comunicação que não é 
financiada, ou seja, que não é paga para ser veicula-
da. Exposição por razão da boa qualidade ou do des-
taque do produto são exemplos de boa publicidade. 

A publicidade significa em português “tornar 
público”, a qual designa qualquer mensagem im-
pressa ou difundida e todas as técnicas associadas, 
cujo objetivo seja o de divulgar e conquistar, com 
fins comerciais, uma ideia, um produto ou serviço, 
uma marca ou uma organização junto de um deter-
minado grupo de potenciais clientes - o designado 
mercado-alvo. Utiliza como meio de divulgação a 
televisão, rádio, cinema, jornais, revistas, painéis 
publicitários, Internet e direct-mail.

Marketing Direto: é o conjunto de atividades de 
comunicação impessoal, sem intermediários, entre 
a empresa e o cliente, via correio, fax, telefone, inter-
net ou outros meios de comunicação, que visa obter 
uma resposta imediata do cliente e a concretização 
da venda do produto ou serviço.

Segundo Kotler, marketing direto é um sistema 
interativo que usa uma ou mais mídias de propagan-
da para obter resposta e/ou transação mensurável 
em qualquer localização.

Os principais canais de marketing direto tradicio-
nais são:

 ˃ Marketing por mala direta: é a oferta, 
anúncio, sugestão ou outras ações que 
são enviados diretamente ao endereço do 
cliente� É um meio que permite alta sele-
tividade do público-alvo, é direcionada, 
flexível e é modernizada� Ex: Envio de cor-
respondência via fax, correio-eletrônico, 
via voz (voice mail)�

 ˃ Marketing de catálogo: Kotler define 
como a situação onde as empresas enviam 
um ou mais catálogos de produtos a clientes 
potenciais selecionados que possuem alta 
probabilidade de fazer pedido�

 ˃ Telemarketing: usado em marketing de 
bens de consumo, como em marketing de 

bens industriais, o telemarketing vem cres-
cendo e atingindo mercado diferenciados, 
obtendo-se resposta imediata e reduzindo 
os custos empresariais� Muito do sucesso 
do telemarketing é devido ao treinamento 
eficiente dos colaboradores e da estraté-
gia adequada a cada empresa� Está sendo 
muito criticado devido ao abuso praticado 
pelas empresas com ligações em horários 
inadequados, insistência desnecessária, 
ocorrendo prejuízos� Portanto, a estratégia 
é fundamental para um bom resultado�

 ˃ Marketing on-line: é o estabelecimento do 
contato direto com o cliente via Internet� 
Destacam-se os canais de marketing 
on-line como canais comerciais que são os 
serviços de informações e marketing aces-
sados por assinantes; Internet para facili-
tar a comunicação através de e-mail, sítios 
para tirar dúvidas� 

Tome muito cuidado para compreender que os 
quatro “Ps” são variáveis a serem consideradas no 
mix de marketing. As questões buscarão testar seu 
conhecimento a respeito desse tópico, portanto, fi-
que alerta!

Muito embora a maior parte das questões aborde 
a teoria dos 4 “Ps”, hoje já se fala em 8 “Ps”: pesquisa, 
promoção, personalização, planejamento, publica-
ção, propagação e precisão. 

EXERCÍCIO COMENTADO

01. Ações de marketing aplicadas em organizações 
de serviços que oferecem incentivos e vantagens 
para determinados grupos de clientes, com a fi-
nalidade de fomentar a venda e incentivar a ex-
perimentação. Trata-se de
a) Venda direta.
b) Publicidade.
c) Propaganda.
d) Merchandising.
e) Promoção.

RESPOSTA:  E. O Mix de marketing envolve o processo 
dos 4Ps – produto, preço, praça e promoção. O item 
responsável em fomentar a venda e estimular a ex-
perimentação é a PROMOÇÃO, sendo que esta pode 
dividir-se em promoção de venda (brindes), força de 
venda (potencial dos vendedores), marketing direto 
(telemarketing), propaganda, publicidade, relações 
públicas.
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Vantagem Competitiva
Entende-se por vantagem competitiva  a van-

tagem que uma empresa pode possuir em relação 
àquelas que são suas concorrente, usualmente rati-
ficada pela análise do desempenho financeiro supe-
rior ao dos demais concorrentes. 

Em linhas gerais, a vantagem competitiva é aqui-
lo que demonstra a superioridade da estratégia de 
mercado adotada pela empresa em relação às de-
mais que figura no mercado. 

Para que um produto ou um serviço possua van-
tagem competitiva relevante, é necessário haver al-
gumas características:

 ˃ Ser difícil de imitar;
 ˃ Ser algo único;
 ˃ Ser algo que possua sustentabilidade;
 ˃ Ser algo superior a qualquer tipo de com-

petição;
 ˃ Ser facilmente aplicável a múltiplas situa-

ções�
É possível buscar a VC com medidas do tipo: fo-

co específico no consumidor; maior qualidade do 
produto; grande distribuição; possuir um custo não 
elevado etc.

Apesar de haver muitos estudos a respeito do 
assunto, a melhor vantagem competitiva é possuir 
uma empresa ágil e que antenada às mudanças do 
mercado. 

 → Liderança em custo, quando a empresa con-
segue ter uma boa gestão de despesas, possibi-
litando um custo inferior que as suas concor-
rentes�

 → Enfoque em um segmento de produtos e servi-
ços ou mercado buscando atender de maneira 
mais eficiente, conseguindo satisfazer as neces-
sidades de seus clientes/público alvo� 

Neste enfoque, devem ser enfocadas as ações da 
Market Share, que tem o objetivo de medir o cresci-
mento, a aceitação de produtos e serviços, bem co-
mo, avaliar sua força e as dificuldades da empresa. 
Market Share significa o “pedaço” que aquela em-
presa tem no seu segmento. 

As empresas também devem sempre estar aten-
tas as suas concorrentes de setor (mesma categoria 
de produtos e serviços) e sua concorrente de merca-
do (atendem as mesmas necessidades dos consumi-
dores de formas diferentes). 

Em marketing, temos a prática do Bechmarking, 
que se divide em competitivo (realizando com-
parações com as empresas líderes de mercado) e 

funcional (compara boas gestões, processos simila-
res). 

Noções de Imaterialidade ou 
Intangibilidade, Inseparabilidade 
e Variabilidade dos Produtos 
Bancários

Sabe-se que atualmente o setor bancário é o res-
ponsável pelos maiores lucros líquidos no Brasil, 
uma vez que é o setor “movimentador” da econo-
mia, pois injeta no mercado grande capital, seja por 
meio de crédito direto e pessoal aos seus clientes ou 
apoiando o desenvolvimento nacional sustentável.  

O lucro dos bancos advém, geralmente, dos ju-
ros, taxas e custos pela comercialização dos serviços. 

Dessa forma, percebe-se que o fator lucrativo 
dos bancos está lastreado não na comercialização de 
produtos tangíveis e estocáveis, mas sim nos servi-
ços prestados pelas instituições bancárias. Portanto, 
o marketing dessas empresas deve ser diferenciado 
e voltado para a Intangibilidade, Inseparabilidade e 
Variabilidades dos seus “produtos”, que abaixo se-
rão explicados. 

Devido a isso, o processo de venda deixa de ser 
uma mera troca entre comprador e vendedor, pois a 
natureza dos produtos exige que o vendedor explore 
situações de vida do comprador, estabelecendo uma 
estreita relação humana. Por exemplo, na venda de 
um seguro de vida o segurado deve deixar claro para 
o vendedor quem serão os responsáveis por receber o 
“prêmio” em casos de falecimento do titular do segu-
ro. Só nessa conversa o vendedor já consegue estar a 
par de vários detalhes da vida pessoal de seu cliente. 

Por isso, o marketing bancário é diferente, pois 
como não se tem o produto palpável, aliás, o pro-
duto bancário não é material e palpável, deve-se 
investir em outros direcionamentos de marketing, 
como o contato pessoal e recursos físicos do am-
biente, como a decoração e layout. Deve-se levar em 
consideração também a qualificação do funcionário 
atendente, bem como os treinamentos realizados e o 
preparo do funcionário. Importante ressaltar tam-
bém o grande investimento direcionado a novas tec-
nologias para melhorar o relacionamento com seus 
clientes e superar a concorrência. 

É em razão disso que o marketing de relaciona-
mento surge como outro aspecto de importância 
relevante nesse setor, pois fará com que compra-
dores e vendedores parceiros estabeleçam laços de 
confiança. Se as necessidades do comprador forem 
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atendidas, conclui-se que poderá haver estabeleci-
mento de um relacionamento que pode render óti-
mos frutos, o que fará com que o comprador fique 
satisfeito e haja uma fidelização desse cliente para 
essa instituição, se a venda for realizada correta-
mente. 

Os serviços detêm uma quantidade de caracte-
rísticas que os costuma distinguir dos produtos, a 
saber: 

 ˃ Intangibilidade: diversamente dos 
produtos, os serviços não podem ser expe-
rimentados sensivelmente antes de o com-
prador os adquirir;

 ˃ Inseparabilidade: os serviços são vendidos 
e consumidos de forma simultânea, não 
podendo ser separados da pessoa que a 
oferece; 

 ˃ Variabilidade: por depender de quem o 
executa, em razão da inseparabilidade e o 
alto nível de abarcamento, os serviços não 
podem ser prestados de forma homogênea� 

Cada serviço é singular, com alguma variação de 
qualidade.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. O atendimento bancário pode ser classificado 
como um tipo específico de SERVIÇO. Como 
tal, apresenta uma série de características que 
posicionam esse produto nessa categoria. A ca-
racterística que NÃO pertence à categoria dos 
SERVIÇOS é a 
a) intangibilidade. 
b) estocabilidade. 
c) inseparabilidade. 
d) perecibilidade. 
e) heterogeneidade.

RESPOSTA: B. Esse assunto é muito comum em 
provas da carreira bancária. A característica que não 
pertence a categoria dos serviços é a estocabilidade, 
pois não se tem como estocar o serviço, guardá-lo 
para utilizar posteriormente.

Manejo de Carteira de Pessoa Física 
e de Pessoa Jurídica

No que tange ao manejo de pessoa física e jurídi-
ca, entende-se que a forma ideal de tratamento para 
esses clientes deve ser a diferenciada, uma vez que os 
produtos a serem destinados às pessoas físicas não 
serão os mesmos a serem direcionados para clientes 
administradores e proprietários de empresas. 

Por exemplo, enquanto um cliente pessoa física 
precisa de um crédito pessoal rápido para pintar sua 
casa, o cliente pessoa jurídica precisará de um cré-
dito que lhe proporcione uma melhora do capital 
de giro ou um empréstimo que lhe forneça dinheiro 
para investimento em equipamentos. 

A mesma regra se aplica aos investimentos e aos 
seguros, pois para um cliente pessoa física devemos 
oferecer um seguro de automóvel, enquanto para a 
pessoa jurídica podemos oferecer um seguro da fro-
ta de veículos, quando houver.

Marketing e Relacionamento
Define-se por marketing de relacionamento o 

processo de assegurar a satisfação e a fidelização 
contínua daqueles que foram ou que são consumi-
dores da empresa, ou seja, assegurar a satisfação dos 
clientes.

Para que isso ocorra, é necessário conhecer o 
perfil dos clientes, fazer um controle de qualidade 
do atendimento, para perceber como um cliente é 
ouvido e respondido. 

Há diversas ferramentas que podem ser utiliza-
das para atingir os objetivos intentados pelo mar-
keting relacional. Como exemplo, pode-se citar  
criação de uma página informativa na internet com 
mecanismos de análise de satisfação do cliente. 

Marketing de Relacionamento
Logo, o marketing de relacionamento cria relações 

duradouras, de longo prazo, que diminuem os custos. 
Sai muito mais caro para as empresas conquistar no-
vos clientes. Para uma empresa será bem mais fácil (e 
com menor custo) vender um produto novo para um 
cliente antigo, que já conhece a empresa, a qualidade 
dos seus produtos, o atendimento, etc... 

Para bem desenvolver este relacionamento, a 
empresa precisa conhecer as necessidades, metas, 
capacidade do grupo que busca atingir. 

Portanto é necessário que as empresas:
 ˃ Buscar todas as informações sobre com-

portamento de consumo, transações que 
foram realizadas entre outras são impor-
tantes para a análise de qual a melhor 
maneira de atender, satisfazer e fidelizar� 

 ˃ Buscar a comunicação, utilizando-se se 
todos os meios (telefone, internet, corres-
pondência, utilizar ferramentas do marke-
ting direto)�

 ˃ Utilizar a tecnologia a seu favor� Estamos 
na era digital, utilizar destas ferramentas 
pode fazer a diferença� 


