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1.  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 separação delas. Dessa forma, 
a negociação constitui-se de várias etapas, dentre elas: planeja-
mento, execução e controle de negociação, sabendo que elas auxi-
liam na sistematização do processo de venda. 

Em linhas gerais, a noção de negociação pode ser definida 
como o artifício de procurar um contrato aceitável para os envol-
vidos. Se a entendermos como um processo, facilmente concluire-
mos que ela se dá em um determinado espaço do tempo, vincula-
do ao passado, ao presente e ao futuro. Por isso, identificaremos 
os elementos mais importantes da negociação, como o planeja-
mento (oferece a quem negocia uma perspectiva mais evidente 
do panorama); a execução, que é dividida em partes menores, faz 
com que o negociador focalize forças de grau e natureza adequa-
dos a cada instante, evitando desperdícios de força de trabalho; 
por fim,  o controle que é realizado de maneira metódica e auxilia 
na construção de bases da credibilidade por meio de instauração 
dos acordos, ou, quando feito de forma analítica, concretiza o au-
todesenvolvimento durável, por meio do aprendizado adquirido 
em cada negociação. 

1.1 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:

Execução/Venda

Abertura
Exploração
Apresentação
Clarificação ou manejo das 
objeções
Fechamento

Planejamento Preparação

Controle Avaliação

Elementos mais importantes do 
processo de vendas

Pré-venda Venda Pós-venda

São sete as 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:

Venda
propriamente

dita

Pré-abordagem
Abordagem
Demonstração do produto
Superação das objeções
Fechamento

Pré-venda Prospecção ou qualificação

Pós-venda Acompanhamento ou avaliação

Planejamento ou pré-venda - preparação 
para vendas

A sistemática relacionada ao Planejamento de Vendas com-
preende 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 reali-
dade 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 nichos de mercado que se dese-
ja atingir.  A análise é fundamental para o planejamento de vendas, 
pois é com base nela que as decisões posteriores serão tomadas. 

Para estabelecer um plano de vendas é necessário:

 ˃ Identificar os possíveis consumidores de determinado 
produto.

 ˃ Determinar a organização e a distribuição dos produtos 
e dos serviços.

 ˃ Oferecer suporte pós-venda.

 ˃ Estabelecer planos de pagamento a serem oferecidos.

 ˃ Identificar materiais de marketing específicos e seus 
custos.

 ˃ Conhecer os produtos.

 ˃ Estabelecer argumentos sobre objeções que possam 
ser apresentadas pelos clientes.
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 ˃ Definição de margem negocial (objetivo ideal, ou seja, 
o que objetiva conseguir; e objetivo real, aquilo que é 
possível conseguir).

 ˃ Planejar concessões no caso de haver resistência do 
cliente.

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

Prospecção ou qualificação → 
identificar os clientes potenciais
Nessa etapa é importante que o vendedor busque alterna-

tivas para captar e identificar novos clientes em potencial. Ações 
como solicitar indicação de nomes aos clientes, visitar empresas, 
entre outras. 

Após receber as indicações, os vendedores deverão fazer 
uma pré-análise dos clientes, avaliando aspectos como situação 
financeira, volume de negócios, 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 e abordagem.

Venda propriamente dita

Pré-abordagem → verificar as 
necessidades dos clientes potenciais

O vendedor terá que identificar as necessidades dos clien-
tes, os desejos, quem é o responsável pela decisão de compra, 
estabelecendo objetivos de visitas, que podem ser obter informa-
ções sobre o cliente ou concretizar uma venda imediata.

Outro aspecto a ser avaliado é o melhor momento e a me-
lhor forma de se fazer a abordagem, quer seja por uma ligação 
ou uma visita pessoal, pois os clientes têm compromissos e nem 
sempre estão disponíveis para um atendimento. 

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”, conver-
sar sobre assuntos amenos, sempre explorando as preferências e 
costumes do cliente. A partir desse diálogo o vendedor irá mapear 
os principais produtos que se encaixam no perfil daquele compra-
dor. Orienta-se a tomar alguns cuidados, como não falar muito 
alto, chamar o cliente pelo nome, evitar críticas a outras pessoas 
ou entidades; é fundamental sempre ser cortês e prometer o que 
pode cumprir. 

Nessa ambientação toda, deve-se fazer a percepção da rea-
ção do cliente, bem como os sinais que indicam 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, comparou 
taxas, anotou tópicos, significa que ele ficou interessado e o ven-
dedor está no caminho certo. 

O vendedor deve atentar-se ao modo de se vestir, ser cortês, 
simpático, aspectos estudados em atendimento. Na matéria de 

venda, o vendedor deverá ser ouvinte e prestar atenção às infor-
mações repassadas pelo cliente durante a conversa; é o momento 
de fazer questionamentos, perguntas buscando aproximação 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. 

Perguntas Fechadas
São aquelas que geralmente induzem o cliente a responder 

“sim” ou “não”, e permitem um direcionamento mais exato àquilo 
que o cliente precisa É o tipo de pergunta ideal para se fazer àquele 
cliente mais fechado, mais calado. 

Perguntas Abertas
São as perguntas mais indicadas para a ampliação do diá-

logo, 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 pessoa jurídica) ou 
como vão os preliminares para aquela viagem que ele vai fazer. Só 
nesse curto diálogo o vendedor já consegue descobrir várias ne-
cessidades do cliente, por isso é fundamentar deixar o comprador 
se expressar e ouvi-lo atentamente.

Apresentação e demonstração → 
apresentar o produto destacando 
suas vantagens e benefícios

Nessa fase, o vendedor apresentará o produto ao clien-
te seguindo a fórmula AIDA (Kotler): Atenção (obter atenção do 
cliente); Interesse (captar o interesse); Desejo (despertar o desejo) 
e Ação (levar o cliente a agir adquirindo o produto). Na apresenta-
ção, o vendedor deverá destacar vantagens e benefícios do pro-
duto, buscando satisfazer as necessidades do cliente. A demons-
tração pode ser auxiliada com apresentação de folhetos, livretos, 
slides, amostras de produtos, entre outros.

Durante a demonstração, o vendedor pode usar cinco estra-
tégias de influência, segundo Kotler: 

Legitimidade: enfatizar características da empresa, 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 caracte-
rísticas, dos interesses e dos conhecimentos comuns dos clientes.

Agrado: o vendedor concede agrados ao cliente como con-
vite para almoço, brindes, para fortalecer o relacionamento.

Zelo pela impressão: o vendedor procura causar a boa im-
pressão no cliente.

Superação das objeções → sanar as dúvidas 
e superar a resistência da compra

Durante a apresentação, os clientes costumam colocar ob-
jeções quando solicitado o fechamento do negócio. Essas obje-
ções podem ser psicológicas ou lógicas. A resistência psicológica 
é a preferência por marcas estabelecidas, apatia, relutância em 


