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O modo como suas equipes trabalham, utilizam dados e
aprofundam a relação com o cliente se relaciona de forma
direta com os resultados em vendas. Porém, não podemos
negar que ganhar a preferência do consumidor e gerar valor
para as ofertas são tarefas desafiadoras.
Por isso, precisamos personalizar as interações, desde o
atendimento, passando por marketing até a comunicação
interna da empresa. É aí que surgem as dúvidas sobre o
que deve ser feito para manter uma relação mais próxima
com o cliente, falar a sua língua, entender seus hábitos,
perfil e atender melhor a cada demanda.
Para ajudar nessa tarefa, preparamos este e-book que
vai ajudar você a aumentar a performance da sua força
de vendas. Acompanhe para entender a importância
de identificar seu cliente ideal, planejar ações, definir
estratégias para gerar valor, atratividade e um diferencial
interessante para o público. Boa leitura!

INTRODUÇÃO

Quem é o seu cliente ideal?

QUEM É O SEU CLIENTE IDEAL?

Para ter mais sucesso com sua força de vendas, primeiro,
é necessário conhecer muito bem o seu cliente. É preciso
estabelecer um perfil de cliente ideal para otimizar a
comunicação com essas pessoas e ajustar as ofertas conforme
suas expectativas e necessidades.
O cliente ideal é o consumidor que apresenta características
de quem teria interesse nas soluções disponibilizadas pela sua
empresa. São aqueles que fechariam uma negociação e teriam
seus problemas resolvidos com esses produtos ou serviços.
Também podemos chamar de Ideal Customer Profile (ICP).
O foco desse cliente ideal é mais direcionado para vendas. Isso
porque o ICP permite que os vendedores adotem uma abordagem
e comunicação mais eficazes, alinhadas com a realidade dessas
pessoas. É por isso que também existem outros aspectos que se
relacionam com o cliente ideal, como segmentação, capacidade do
negócio, performance e maturidade no mercado.
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QUEM É O SEU CLIENTE IDEAL?

COMO DEFINIR O SEU ICP?

MAPEIE A SUA BASE DE CLIENTES ATUAL

Entender o que é o cliente ideal não foi difícil, mas como

Antes de tudo, você precisa entender quais consumidores

definir as características desse consumidor? Essa é uma

estão em sua base de clientes. Ela é composta pelos

tarefa muito importante porque você precisa estudar com

indivíduos que costumam fazer aquisições frequentes com

cuidado o seu público e o seu próprio negócio, a fim de

sua marca, logo, permite identificar padrões.

entender quais são as características que se encaixam
no perfil do cliente que teria interesse em suas soluções.
Para ficar mais fácil, veja, a seguir, um passo a passo para
identificar e construir esse perfil.

O que você precisa é fazer uma análise minuciosa
para entender a relação entre a receita gerada por
cada cliente, o custo de aquisição deles e o tempo
necessário para fechar o negócio. Também é
válido verificar a taxa de conversão.
Fazendo isso você vai conhecer esses clientes
recorrentes e descobrir o que eles têm em comum.
Começará a definir um perfil com base nos
comportamentos e hábitos de consumo, e vai obter
informações cada vez mais detalhadas, que ajudarão a
estabelecer a abordagem mais eficaz.
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QUEM É O SEU CLIENTE IDEAL?

ANALISE AS PRINCIPAIS DORES
E PROBLEMAS DO CLIENTE

FAÇA UM MAPEAMENTO ESTRATÉGICO E
ENCONTRE A SUA VANTAGEM COMPETITIVA

Também de acordo com as informações da base,

Você viu que, para estabelecer quem é o seu cliente ideal,

entenderá quais foram as soluções contratadas por esses

você também precisa conhecer o seu próprio negócio.

clientes, o que indica as dores e problemas pelos quais

Esse mapeamento estratégico da sua empresa ajuda a

eles passam e levam a procurar sua empresa.

entender o que ela tem a oferecer, como está posicionada
no mercado, quais valores entrega e como suas soluções

Esses dados são fundamentais para entender como o

podem ser melhoradas.

seu negócio contribui para sanar essas necessidades.
Com isso, você desenvolve uma vantagem competitiva
Assim, poderá preparar da melhor forma o seu time

em relação à concorrência, estabelecendo ações ainda

de vendedores para que adotem a abordagem ideal e

mais eficazes que vão diferenciar as soluções oferecidas

tenham argumentos plausíveis para driblar possíveis

e o atendimento ao consumidor, fazendo com que ele

objeções que impeçam o fechamento de um negócio.

prefira a sua empresa.
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Qual a importância do
planejamento comercial?

QUAL A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO COMERCIAL?

O próximo passo é fazer um planejamento comercial. Essa

Parece complicado, mas na prática, consiste em

estratégia definirá a maneira como os processos serão

organização e otimização do fluxo de trabalho, com foco

executados, a fim de traçar ações para alcançar objetivos

em potencializar as vendas. Para isso, analise aspectos

pré-definidos, tomando as melhores decisões para

internos e externos do seu negócio.

aumentar as vendas.
Nos aspectos internos, estão inclusos possíveis gargalos,
problemas com a formação da equipe, critérios de
desempenho, entre outros. Os externos se referem ao
potencial, às ações da concorrência, oportunidades mal
aproveitadas, e assim por diante.
Quando você estabelece um planejamento comercial com
base nos aspectos internos e externos, consegue fazer
o alinhamento do setor comercial aos objetivos do seu
negócio. Assim, conquista uma vantagem competitiva
porque sabe para onde deseja ir, o que quer alcançar e
estabelece como isso será feito.
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QUAL A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO COMERCIAL?

Por tudo isso, fica fácil entender a importância do planejamento
comercial, afinal, a concorrência está alta. Você precisa
compreender o contexto do mercado, ter processos bem definidos,
alinhados ao seu time e às expectativas do cliente, para que suas
decisões sejam as melhores, tomadas de forma antecipada e
evitando possíveis imprevistos. Com essa postura, você pode
alcançar diversos benefícios, como:
# maior vantagem competitiva;
# qualificação da oferta de dados;
# melhor direcionamento nas tomadas de decisão;
Podemos dizer que o planejamento comercial é um guia

# crescimento sustentável do negócio;

estratégico para nortear as ações que serão aplicadas
nesse setor, visando ampliar as vendas para melhorar o

# melhoria da imagem da empresa;

posicionamento da sua empresa, atrair clientes, aumentar o
faturamento e se destacar.

# mais lucratividade.
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QUAL A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO COMERCIAL?

Partindo para o prático, confira 8 passos para criar seu
planejamento de uma forma eficiente e descomplicada:
1. analise sua empresa para conhecer as forças e fraquezas dela;
2. defina objetivos e metas palpáveis de uma forma estratégica;
3. estabeleça as estratégias necessárias para alcançar
esses objetivos;
4. elabore um plano de ação para dar início à parte prática;
5. tenha certeza de alinhar seu plano de ação ao planejamento;
6. coloque o seu planejamento comercial em prática;
7. acompanhe o desempenho da estratégia por meio de métricas
e indicadores;
8. analise os diferentes cenários e os resultados alcançados.

Lembrando que essa análise também serve para identificar
possíveis falhas, a fim de ajustar o seu planejamento
da melhor forma. Pode ser necessário melhorar alguns
aspectos até alcançar o resultado que deseja.
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Canais de venda:
por que estruturar
uma estratégia digital?

CANAIS DE VENDA: POR QUE ESTRUTURAR UMA ESTRATÉGIA DIGITAL?

O comportamento dos consumidores passou por uma
grande mudança com a popularização das tecnologias e
dos meios digitais. Com isso, eles se tornaram um canal
muito promissor para os negócios, e agora é preciso ir
além do varejo tradicional, marcando presença online.
Assim, você encontra novos meios para divulgar seus
produtos ou serviços, aproximando a empresa do público,
que está muito mais conectado e aberto ao consumo
online. É possível, por exemplo, digitalizar o atendimento,
as vendas e implementar estratégias de consumo em
ambientes digitais.
Esse espaço também pode ser explorado por prestadores
de serviço. Basta reinventar as estratégias e ações para
que seja possível oferecer o trabalho no ambiente digital.
Existem diversas ferramentas que possibilitam isso, como
aquelas utilizadas em reuniões pela internet.
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CANAIS DE VENDA: POR QUE ESTRUTURAR UMA ESTRATÉGIA DIGITAL?

Até mesmo profissionais da área de saúde e bem-estar

Portanto, com uma estratégia digital, você pode ampliar

se beneficiam com ferramentas desse tipo. É o que

seus canais de venda, trazendo novas possibilidades

vem acontecendo com os atendimentos psicológicos,

de atendimento e de comunicação com o cliente.

psiquiátricos e as orientações para a prática de exercícios

Isso traz oportunidades para ele e vantagens para o

físicos a distância.

seu negócio, como:
# ampla divulgação
da marca;
# fidelização de clientes;

# quebra de barreiras
geográficas;
# quebra de limites
temporais;

# novos meios de
aumentar as vendas;

# melhor escalabilidade.

Estar na internet e nos meios digitais é importante porque
o público está ali. Além de uma necessidade, é uma
estratégia para sua força de vendas e o crescimento em
diferentes meios e cenários.
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Como reduzir riscos e
vender com segurança?

COMO REDUZIR RISCOS E VENDER COM SEGURANÇA?

Não podemos pensar em aumentar a força de vendas sem
focar um aspecto muito importante: a segurança. Existem
riscos envolvidos com esse setor, portanto, precisamos
nos concentrar, também, na qualidade das negociações
para evitar fraudes e inadimplências.
Para isso, é necessário a estruturação dos processos,
visando eliminar ou reduzir essas possibilidades de fraude
ao analisar dois critérios principais: a efetividade do
recebimento e o potencial de rentabilidade.
O potencial de rentabilidade consiste na capacidade
de determinado produto gerar lucro para sua empresa.
A efetividade do recebimento é a possibilidade de o
cliente honrar com os pagamentos, principalmente,
nas vendas parceladas.
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COMO REDUZIR RISCOS E VENDER COM SEGURANÇA?

VEJA 6 DICAS PARA REDUZIR RISCOS
E VENDER COM SEGURANÇA
Se o risco existe, o que podemos fazer para garantir mais segurança
nos processos da empresa, evitando que ela tenha problemas com
suas transações comerciais? Veja, a seguir, algumas dicas.

FAÇA UMA ANÁLISE DE HISTÓRICO DE CRÉDITO
É possível analisar o histórico de crédito do cliente por meio
de ferramentas específicas para esse fim. A Serasa Experian
disponibiliza o Consulta Serasa, que permite obter relatórios
detalhados de CPF ou CNPJ.
Com essas informações em mãos, é possível definir a probabilidade
de o cliente fazer o pagamento em dia ou não, conforme seu score.
Assim, trabalhamos condições de pagamento, prazos e valores de
acordo com os riscos identificados.
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COMO REDUZIR RISCOS E VENDER COM SEGURANÇA?

CONHEÇA O SEU CLIENTE

CONFIRME OS DADOS DOS CLIENTES

Aqui, não se trata do perfil de cliente, mas de entender o

Um tipo de fraude muito comum é a que se refere à

histórico de uma pessoa ou empresa para que você saiba

falsidade das informações fornecidas pelo cliente no ato da

com quem está fazendo negócios. Isso, em especial, no

compra. Pode acontecer, por exemplo, a apresentação de

caso das compras a prazo, que oferecem riscos maiores.

documentos falsos e dados inverídicos de perfil financeiro.

Você também pode utilizar ferramentas com base em

Também com suporte de ferramentas, você consegue

bancos de dados para conhecer informações financeiras,

cruzar informações e dados de consumidores pessoas

dados pessoais e outros aspectos essenciais, para que a sua

físicas e jurídicas. Nossas soluções têm esse objetivo,

equipe de vendas possa negociar com cada cliente de uma

para que você tenha um relatório informativo, confiável

forma personalizada. É uma maneira de trazer segurança na

e amplo para identificar quando existem problemas nos

hora de fechar um negócio ou conceder crédito.

dados fornecidos.
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COMO REDUZIR RISCOS E VENDER COM SEGURANÇA?

DESENVOLVA UMA POLÍTICA DE CRÉDITO

TREINE SUA EQUIPE

Conceder créditos é um aspecto bem delicado, em especial,

Um detalhe que não pode ser esquecido é que nem tudo

se a sua empresa não tiver um suporte informativo robusto

é feito por ferramentas e sistemas. Temos uma equipe

e confiável, para decidir quando pode fazer a liberação dele

de profissionais que estão à frente dos processos de

minimizando possíveis fraudes ou inadimplências.

venda. Essas pessoas precisam saber quais são os riscos
envolvidos com cada operação e o que deve ser feito em

Portanto, é essencial desenvolver uma política de crédito

diferentes situações, estando preparadas para lidar com

consistente, estabelecendo regras claras sobre quem pode

dados e informações.

ou não ter essa concessão.
A equipe deve estar ciente de todas as regras do negócio,
Procure estabelecer essa política com base em histórico,

como funciona a política de créditos e outros detalhes

score e informações financeiras do mercado. Assim, pode

fundamentais, que vão evitar a ocorrência de erros que

ajustar taxas de juros, garantias, prazos e limites.

possam trazer prejuízos para sua empresa.
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COMO REDUZIR RISCOS E VENDER COM SEGURANÇA?

INVISTA EM SEGURANÇA DIGITAL
O investimento em segurança digital faz toda a diferença
tanto para as vendas que acontecem online quanto
no meio físico. Nesses dois espaços, existe o risco de
fraudes, como com cartões de crédito, identificação e
falsificação de cédulas.
Para as transações online, o ideal é escolher plataformas,
sistemas e ferramentas que tragam tecnologias como a
criptografia e meios de pagamento confiáveis. No meio
físico, há equipamentos que auxiliam na verificação das
cédulas, para ter certeza da veracidade e originalidade.
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Como alavancar as vendas?

COMO ALAVANCAR AS VENDAS?

Um dos maiores segredos para você conseguir ampliar

# tenha atenção com projeções e pesquisas referentes ao

sua força de vendas e aumentar o número de conversões é

crescimento do mercado online, pois muitas oportunidades

identificar oportunidades, mesmo diante de cenários críticos

estão nesse segmento;

e desafiadores. É possível analisar aquilo que o mercado está
precisando no momento, as necessidades do consumidor, suas
expectativas e investir nisso, partindo para a ação.
É claro que também temos algumas dicas para ajudar nesse
sentido. Veja 6 ações simples, mas efetivas, para alavancar suas

# aposte na tecnologia como diferenciação e profissionalização
da sua empresa;
# desenvolva campanhas de marketing e produtos direcionados
ao seu público, considerando características e demandas;

vendas em diferentes cenários:
# desenvolva uma comunicação ativa com o público,
explorando canais estratégicos, como as redes sociais;
# avalie os seus resultados com frequência para fazer ajustes
e não perder oportunidades com ações improdutivas;
# oriente todas as ações de vendas e marketing a partir
do perfil do cliente com base em listas de prospecção
segmentadas e qualificadas.
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Não basta uma estratégia para otimizar a força de vendas
da sua empresa. É preciso pensar em diversos aspectos
e fatores do seu negócio, para que tudo esteja alinhado e
torne os processos mais fluidos, eficientes e efetivos.
Não se esqueça de que a tecnologia é sua aliada. Por meio
da inteligência de dados, você pode ter uma visão muito
mais detalhada do seu próprio negócio, dos clientes, dos
concorrentes e do mercado. Isso, agora e no futuro, para
estar um passo à frente em suas decisões, desenvolvendo
diferenciais para as vendas decolarem.

CONCLUSÃO

Presente há 50 anos no mercado brasileiro,
a Serasa Experian é responsável pela maior
base de dados da América Latina e oferece
os relatórios mais precisos e eficazes do
mercado. Apoiam empresas, empreendedores
e consumidores em suas decisões de crédito
e oferecem soluções para gestão de riscos,
marketing e certificação digital. Desde 2007
são parte do grupo Experian, a maior referência
mundial em serviços de informação. Por meio
de soluções tecnológicas e inovadoras da Serasa
Experian, desvendam o poder dos dados para
ampliar oportunidades para pessoas e empresas.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!
QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

