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Como transformar os problemas do cliente
nos argumentos de vendas da sua
empresa?

Visão Geral
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Processo de Vendas: Metodologia
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O cliente está em qual
nível de compreensão do
problema?

QUEM RESOLVE O PROBLEMA
DENTRO DO ORÇAMENTO E DO
JEITO QUE EU QUERO?
(Nível 3)

COMO RESOLVO O PROBLEMA?
QUANTO CUSTA?
(Nível 2)

QUAL É O PROBLEMA?
(Nível 1)

Focar os esforços no entendimento
do problema do cliente

ESFORÇO
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Processo de Vendas: Metodologia
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Vender é fazer as perguntas certas:
O que perguntar?

Metodologia Solution Selling:
Ferramenta – Diagrama de 9 Blocos
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PROBLEMA

Confirmar o
problema e suas
razões

Qual o Impacto,
se não resolver?

Visualizar
a Solução

Abertas

(1)

(4)

(7)

Controle

(2)

(5)

(8)

Confirmação

(3)

(6)

(9)
ENCAIXE
PROBLEMA-SOLUÇÃO

Metodologia Solution Selling:
Ferramenta – Diagrama de 9 Blocos
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PROBLEMA

Confirmar o
problema e suas
razões

(1)
Abertas

IDENTIFICAR
“Fale-me sobre o que
está motivando que
você tenha esta…
(repetir o
problema)?”

(2)
Controle

QUANTIFICAR
“Volume, percentual,
média de mercado...”

(3)
Confirmação

REPETIR
“Então as razões
para a sua (repete o
problema) são…?
É isso mesmo?”
CONCORDOU COM
O PROBLEMA

Qual o Impacto,
se não resolver?

(4)
IDENTIFICAR
“O QUE/ QUEM mais
na sua organização
será afetado por esse
problema e COMO
está afetado?”

(5)

Visualizar
a Solução

(7)
IDENTIFICAR
“O que está sendo
feito para que VOCÊ
possa resolver esse
problema?

¨

Exemplo
genérico

(8)

QUANTIFICAR
PROPOR
“Volume, percentual,
“As questões
média de mercado...” colocadas por você
podem ser resolvidas
com o uso de ...”

(6)
REPETIR
“Parece que este não
é um problema
isolado, mas um
problema também
de ...É isso mesmo?”
CONCORDOU COM
O IMPACTO

(9)
FECHAR
“Você acredita que
com essa abordagem
podemos ajudá-lo a
resolver seu
problema?
”
CONCORDOU COM
A SOLUÇÃO

ENCAIXE
PROBLEMA-SOLUÇÃO

Bem mais eficiente que a forma
tradicional...
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VISÃO DE
VENDA

VISÃO DE
COMPRA

PRODUTO

BENEFÍCIOS

PROBLEMA

(1)

(4)

(7)

(2)

(5)

(8)

(3)

(6)

(9)

PROBLEMA IMPACTOS

SOLUÇÃO

Exemplo: Problema – aumentar vendas
Solução – consultoria especializada
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VISÃO DE
VENDA

Confirmar o problema e
suas razões

Qual o Impacto, se
não resolver?

Visualizar
a Solução

Abertas

(1) IDENTIFICAR
O que tem acontecido para
você entender que suas
vendas estão abaixo do
esperado?

(4) IDENTIFICAR
“Além de você, QUEM
mais na sua
organização está
afetado por esse
problema? Como?

(7) IDENTIFICAR
“O que está sendo
feito para que VOCÊ
possa(alcançar seu
objetivo)?

(5) QUANTIFICAR
Em que proporção ele
também é afetado?

(8) PROPOR
De acordo com nossa
experiência, esse tipo
de problemas tem sido
resolvido com ...

(3) REPETIR
(6) REPETIR
“Então as razões para (repetir Então, além de você, a
o problema) são ... e você
a área ... também é
acredita que poderia ter um
afetada, tendo que
aumento de ...
reduzir a perda em ...
É isso mesmo?
É isso mesmo?

(9) FECHAR
Você acredita que com
essa abordagem
podemos ajudá-lo a
resolver seu problema?

Controle

Confirmação

(2) QUANTIFICAR
Que números deixariam você
satisfeito?

MATERIAL PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DE VENDAS

VISÃO DE COMPRA

Exemplo: Problema – aumentar vendas
Solução – consultoria especializada
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VISÃO DE
VENDA

Confirmar o problema e
suas razões

Qual o Impacto, se
não resolver?

Visualizar
a Solução

Abertas

(1) IDENTIFICAR
O que tem acontecido para
você entender que suas
vendas estão abaixo do
esperado?

(4) IDENTIFICAR
“Além de você, QUEM
mais na sua
organização está
afetado por esse
problema? Como?

(7) IDENTIFICAR
“O que está sendo
feito para que VOCÊ
possa(alcançar seu
objetivo)?

(5) QUANTIFICAR
Em que proporção ele
também é afetado?

(8) PROPOR
De acordo com nossa
experiência, esse tipo
de problemas tem sido
resolvido com ...

(3) REPETIR
(6) REPETIR
“Então as razões para (repetir Então, além de você, a
o problema) são ... e você
a área ... também é
acredita que poderia ter um
afetada, tendo que
aumento de ...
reduzir a perda em ...
É isso mesmo?
É isso mesmo?

(9) FECHAR
Você acredita que com
essa abordagem
podemos ajudá-lo a
resolver seu problema?

Controle

Confirmação

(2) QUANTIFICAR
Que números deixariam você
satisfeito?

MATERIAL PARA TREINAMENTO DA EQUIPE DE VENDAS

VISÃO DE COMPRA

Estou falando com as pessoas certas?

SEI QUAIS
SÃO OS
PROBLEMAS
DESSES
CARGOS?
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( ) PAGA

É o Dono? É o
Presidente?

É o gerente de RH?

É o Diretor
Financeiro?

É o Gestor de TI?

(

) APROVA

(

) AVALIA/RECOMENDA

(

) UTILIZA

B2B:
Problemas da Empresa
+
Problemas do Cargo

EMPATHY MAP

Como PENSA e SENTE?

Conhecendo melhor o cliente
Empathy Map
•
•
•

O que é importante
Maiores preocupações
Maiores aspirações
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O que ESCUTA?
• Amigos dizem
• Chefe diz
• Influenciadores dizem

CARGO
OU FUNÇÃO

O que VÊ?
• Ambiente
• Amigos
• Oferecido pelo mercado

O que FALA e FAZ?
•
•
•

DORES
• Medos
• Frustações
• Obstáculos

Atitude em público
Comportamento
Aparência

GANHOS / METAS
• Necessidades
• Medidas de Sucesso

Cliente:
Empresa Grande Porte

Como PENSA e SENTE?
•
•
•

O que ESCUTA?
• Amigos dizem
• Chefe diz
• Influenciadores dizem
-

-

A equipe de TI interna
A equipe de saúde
ocupacional (própria ou
terceiro)
CEO
As outras áreas da empresa
Pares de outras empresas
Baixa de produtividade

DORES
• Medos
• Frustações
• Obstáculos

- Tangibilizar os problemas
da sua área
- Colocar números nas suas
demandas
- Ter um clima
organizacional muito ruim

O que é importante
Maiores preocupações
Maiores aspirações

- Bem estar das pessoas
- Querem ter o pessoal certo, no lugar certo, com
produtividade máxima
- - Se sintam felizes em trabalhar para essa
empresa

O que VÊ?
• Ambiente
• Amigos
• Oferecido pelo mercado

Função:
Gestor de
RH

-Vendas pessoais ou via
setor de compras
- Ver práticas que não
produzem os resultados
esperados

O que FALA e FAZ?
•
•
•

Atitude em público
Comportamento
Aparência

- Gosta de falar de pessoas o tempo todo
- Se esforça para transmitir serenidade

GANHOS /
METAS
• Necessidades
• Medidas de
Sucesso

-Ganhos de bônus por
resultado
- Manter o turn over nos
níveis mínimos
- Resolver problemas
originados de outras
áreas

Outputs possíveis
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Venda
presencial

Venda
pessoal

• Roteiro de
visita
• Avaliação do
resultado

• Script
telefônico

Venda/
Divulgação
Digital
• Texto base

Papelaria
• Texto base

TRANSFORMANDO A VISÃO DE
COMPRA NA VISÃO DE VENDA ...
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VISÃO DE
VENDA

1
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VISÃO DE
COMPRA

Contatos
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Wilson Caldeira

031 8872-8268

wilson@caldeiramarketing.com.br

