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Tema 1: As melhores ferramentas para aumentar as vendas  
 
Assunto 2: Conquistando clientes 
 
Unidade 1: Entendendo e fidelizando clientes  
 
Olá, caro(a) aluno(a). Este material destina-se ao seu uso como aluno(a)  
inscrito(a) no Como Vender Mais e Melhor: as melhores ferramentas para 
aumentar suas vendas pela Internet, promovido pelo Sebrae. Conforme você já 
leu no Guia do curso, este é um recurso adicional do qual você dispõe para apoiá-
lo(a) e está disponibilizado para download. Para facilitar o manuseio do material, 
seguir-se-á a seqüência estabelecida para o curso em temas, assuntos e 
unidades. O material está disponibilizado por tema, na 1ª unidade de cada 
assunto, indicando-se as unidades a que se refere. Nas atividades 
educacionais propostas e realizadas com recursos tecnológicos especiais, 
você deve navegar no curso pela internet. Neste material, ao encontrar a 
palavra Atenção! você deverá ir ao ambiente do curso, localizar a unidade e 
passo indicados e realizar a atividade. Assim que você concluir o estudo de cada 
unidade, percorra todos os passos e clique em Concluir. Quando todas as 
unidades de um mesmo assunto estiverem concluídas no ambiente do curso na 
internet, você terá acesso aos textos do próximo assunto para download. 
Mesmo lendo este material é fundamental que você participe das discussões no 
fórum e que utilize as outras ferramentas de interação oferecidas por este curso. 
 
 
APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
ENTENDENDO E FIDELIZANDO CLIENTES 
 
Prezado aluno. Prezada aluna. Bem-vindos a mais uma unidade do Curso “Como 
vender mais e melhor: as melhores ferramentas para aumentar suas vendas”! 
 
O mundo mudou. E toda essa 
mudança facilitou o acesso das 
pessoas a informações, a produtos 
e serviços que não poderíamos 
nem imaginar. Com todas essas 
mudanças, não podemos querer 
tratar o nosso cliente como se ele 
não soubesse de nada e como se 
fôssemos os únicos a oferecer os 
produtos e serviços que vendemos. 
 
E o mais importante: não podemos querer tratar os clientes como se todos 
fossem iguais.  
 
O que veremos hoje é exatamente isso: como identificar e classificar os vários 
tipos de clientes que procuram o nosso negócio.  
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Vamos lá? 
 
 

DICAS 
 

• Em caso de dúvidas sobre a navegação do curso, retorne ao Guia do 
Curso e releia-o. 

 
• Utilizamos o negrito para destacar palavras importantes no texto e/ou para 

indicar as que constam no glossário. 
 

• Utilizamos o itálico para indicar palavras de origem estrangeira presentes 
ou não no glossário. 

 
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL 
 
Você já sabe que poderá retornar ao ambiente do curso na internet e localizar o 
assunto e unidade que deseja. Na tela de entrada ao curso, basta clicar no título 
do assunto que procura (à direita da tela) e se abrirá uma janela com o título da 
unidade correspondente. Um novo clique e se abrirá a página que você deseja 
conferir. Na barra horizontal superior, encontra-se a numeração dos passos. Viu 
como é fácil a navegação pelo curso? 
 
Atenção! Você tem uma atividade a realizar no ambiente do curso na internet. Vá 
ao passo 3 e 4 da unidade “Entendendo e fidelizando clientes”, do assunto 
“Conquistando clientes” que estamos estudando agora. Você vai gostar.  
 
Relembrando... 
Você já sabe que poderá retornar ao ambiente do curso na internet e localizar o 
assunto e unidade que deseja. Na tela de entrada ao curso, basta clicar no título 
do assunto que procura (à direita da tela) e se abrirá uma janela com o título da 
unidade correspondente. Um novo clique e se abrirá a página que você deseja 
conferir. Na barra horizontal superior, encontra-se a numeração dos passos. Viu 
como é fácil a navegação pelo curso? 
 
Você conhece provérbios? Antes de entrarmos na teoria deste assunto, vamos 
brincar um pouco. Vamos ver se você está mesmo afiado(a) em provérbios. Se 
desejar, preencha as lacunas abaixo, após ter realizado a atividade na internet. 
 
“Em terra de cego .........................  “ 
 
“Quem ri por último ........................” 
 
“De grão em grão ........................   “ 
 
“Quem cedo madruga ................... “ 
 
“Quem com ferro fere  ...................” 
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Vamos continuar com os nossos provérbios? 
 
“Quem tem boca ...........   “ 
 
“Saco vazio .......................”  
 
“Os últimos  .........  ............” 
 
“Cavalo dado  .......... .........” 
 
“Há males  ........... .............” 
 
“Quem tudo quer  ............  .” 
 
Quer conferir as respostas e guardá-las neste espaço? Veja abaixo a relação dos 
provérbios. 
 
“Em terra de cego ......................... (resposta: tudo é sempre escuro”.) 
“Quem ri por último .............................(resposta: não entendeu a piada”.) 
“De grão em grão ........................(resposta: se faz uma plantação”.) 
“Quem cedo madruga ....................(resposta: fica com sono o dia todo”.) 
“Quem com ferro fere  ....................(resposta: não sabe como dói”.) 
“Quem tem boca ...........(resposta: vai ao dentista”.) 
“Saco vazio .................................(resposta: não tem nada dentro”.) 
“Os últimos  .........(resposta: serão desclassificados”.) 
“Cavalo dado  ..........(resposta: é de graça”.) 
“Há males  ...........(resposta: que vêm para pior”.) 
“Quem tudo quer  ............(resposta: é egoísta”.) 
 
 
COMENTÁRIOS 

 
Certamente, você errou algumas 
respostas dos provérbios. Sabe por 
quê? Porque você já tinha uma idéia 
formada em relação a eles. Nem 
sempre a maneira como costumamos 
fazer algo é a mais adequada ou a 
única possível.  Devemos parar para 
analisar cada situação e perceber o 
que mudou. 

 
Muitas vezes, a percepção que temos do cliente não corresponde à realidade. 
Clientes, como todas as pessoas, têm o seu comportamento influenciado por tudo 
que os cerca. Se estivermos em recessão, ninguém deve sair gastando. Neste 
caso, os clientes vão sempre procurar o preço mais baixo.  
 
Nos últimos cinqüenta anos, a humanidade passou por profundas transformações 
no que se refere a valores, crenças, atitudes e hábitos.  
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Com certeza, o cliente também mudou. E exige um tratamento especial. 
Principalmente por causa da Internet que, além de ser um dos elementos 
geradores da transformação radical por que passa a humanidade, facilitou o 
acesso das pessoas à informação e aos produtos/serviços. 
 
Vamos começar o estudo teórico desta unidade? 
 
 
TEORIA 

 
Cadeia de fidelização de clientes 

 

 
 
Com os provérbios que exercitamos nos passos 3 e 4, pudemos constatar que as 
aparências realmente enganam, concorda? Constatamos, também, que se a 
gente se acostumar a olhar apenas por um ângulo, vai deixar de ver uma porção 
de coisas, vai perder muitas oportunidades.  
 
Se não conseguirmos perceber as diferenças – entre situações e pessoas -, as 
nuances, só temos a perder.   Inclusive clientes.  
 
Como falamos anteriormente, os clientes não são todos iguais É preciso 
classificá-los de acordo com a sua importância para o negócio. Para isso, é 
fundamental segmentar os clientes. 
 
O modelo que você viu no quadro acima é o nosso modo de classificar os 
clientes, ou melhor, esse é o nosso jeito de entender como fidelizar os nossos 
clientes. Fidelizar, como a palavra indica, é fazer com que seus clientes 
estabeleçam uma relação de exclusividade com o seu negócio. Ou seja, é torná-
los completamente fiéis ao seu empreendimento.   
 
Só quando entendemos e tratamos o cliente da forma que ele quer é que vamos 
conseguir que ele compre, recompre, volte sempre e recomende. 
 
Atenção! Quer ver uma outra forma de apresentação visual do texto abaixo? 
Retorne ao ambiente do curso na internet e localize o passo 7 da unidade que 
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estamos estudando (“Entendendo e fidelizando clientes”) do assunto 
“Conquistando clientes “.  
 
Neste novo jeito de olhar os clientes, eles são divididos da seguinte maneira: 

 
Passantes – Clientes que podem vir a comprar de nós ou da concorrência. 
 
Entrantes – Clientes que queremos focar para comprarem nossa marca. 
 
Comprantes – Clientes para os quais oferecemos nossos produtos e serviços por 
meio de um atendimento competente. 
 
Recomprantes ou clientes – Clientes que queremos fidelizar, ampliando 
serviços e alavancando relacionamentos cada vez mais estruturados. 

 
Fãs ou recomendantes – Nós somos o melhor fornecedor desses clientes, que 
são a melhor propaganda que podemos ter. 
 
 
DICAS 
 
Se você desejar conhecer melhor este assunto, leia o texto “Relacionamento de 
verdade”, disponível na Midiateca, na seção Referência Bibliográfica. Para 
isto, entre no ambiente do curso na internet. Depois de acessar o texto, você 
também poderá imprimi-lo ou salvá-lo. 
 
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL 
 
Atenção! Você pode realizar a atividade seguinte neste espaço ou no ambiente 
do curso na internet. Se preferir, vá até o passo 8 da unidade “Entendendo e 
fidelizando clientes” do assunto “Conquistando clientes”,  que estamos estudando 
agora. Em ambos os espaços, você pode armazenar as suas respostas.  
 
Que tal treinar um pouco? 
 
Baseando-se no que você leu até agora, responda as perguntas abaixo. Em 
seguida, se você sentir necessidade, vá até o Fórum e discuta suas respostas 
com seus colegas. 
  
1. Você acredita mesmo que a fidelização é importante para o crescimento do 

seu negócio? Por quê?   
 
 
 
 
 
 
 



6 

2. Segmentar os clientes é importante para você definir a forma de abordá-los. O 
que já fez para segmentá-los? 

 
 
 
 
 
 

 
Mesmo que você esteja acompanhando o curso através deste material escrito, 
não deixe de aproveitar as ocasiões indicadas para interagir com seus colegas de 
turma. A troca de experiências entre profissionais é um dos fatores mais 
consideráveis para o nosso crescimento como empreendedores. 
 
 
TEORIA 

 
Mapeando os clientes 
 
Pense e responda: todo cliente é igual? 
 
Claro que não. Quem pensa assim pode 
estar perdendo mais do que dinheiro. 
Um estudo mostrou que vinte por cento 
(20%) dos clientes de qualquer negócio 
são responsáveis por oitenta por cento 
(80%) do faturamento. 

 
Com certeza, todo cliente não é igual. 
Então, o que temos que fazer?  
 
O que pode ajudar muito nessa história é mapear os nossos clientes de acordo 
com a cadeia de fidelização que já vimos. Mapear os clientes é a nossa quarta 
ferramenta.  
 
 
EXEMPLOS 
 
Veja alguns exemplos que podem ajudá-lo (a) a mapear seus clientes. 
 
COMÉRCIO: Vamos usar o exemplo de uma sapataria. 
 
ü Passantes: todos os que passam pela loja. 

ü Entrantes: as pessoas que param para olhar 
a vitrine. 

ü Comprantes: pessoas que compram de vez 
em quando na loja.  
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ü Recomprantes ou clientes: pessoas que 
compram sempre. 

ü Fãs ou recomendantes: pessoas que, além de comprar sempre, 
recomendam a loja pela qualidade do produto e pelo atendimento campeão. 

 
SERVIÇOS: Ainda no ramo de sapatos, vamos dar o exemplo de um sapateiro, 
cujo serviço é consertar sapatos. 
 

ü Passantes: todas as pessoas que usam 
sapatos. 

ü Entrantes: pessoas que querem consertar 
seus sapatos. 

ü Comprantes: pessoas que já usaram os 
serviços do sapateiro em questão. 

ü Clientes ou recomprantes: pessoas que 
consertam sempre os seus sapatos com o 
sapateiro em questão. 

ü Fãs ou recomendantes: pessoas que, além de consertar seus sapatos com 
esse sapateiro, adoram seus serviços e o recomendam para todos os seus 
amigos. 

 
TEORIA 
 
Já sabemos como são divididos os nossos clientes na cadeia de fidelização. 
Então, para o mapeamento, o próximo passo é definir a forma de comunicação 
com cada um deles. 
 
Antes, porém, vamos recordar um pouco a evolução dessa história de 
comunicação com clientes. 
 
Na época em que os produtos industriais ainda 
eram uma novidade e quase ninguém os tinha 
– como o automóvel, por exemplo, que as 
fábricas só produziam um modelo, de cor preta 
– a idéia era popularizar o produto. Assim, 
quanto mais gente ouvisse falar dele, melhor.  
 
Foi criado, então, o marketing de massa, que pode ser resumido em uma frase: 
“Calibre igual para caça de qualquer tamanho”. Com isso, surgiu a 
comunicação de massa, que conhecemos tão bem, com as propagandas em 
rádio, TV, promoções, “descontões” e outros.  
 
A comunicação de massa é ideal quando queremos atingir os nossos passantes. 
 
Continuando a falar do automóvel... 
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Algumas pessoas começaram a querer carros azuis, verdes, brancos, etc. Para 
essas pessoas, as fábricas começaram a anunciar de maneira mais 
personalizada, pois formavam grupos ou nichos (como começaram a ser 
chamados). As fábricas usavam também propaganda, promoções, mas de 
maneira mais direcionada, para que as pessoas desses grupos recebessem as 
informações (anunciavam apenas nas rádios que essas pessoas ouviam, ao invés 
de anunciar em todas as rádios, por exemplo).  

 
Assim, surgiu a comunicação de nicho, que é ideal quando os consumidores 
que queremos atingir são os entrantes. 

 
Com os nossos comprantes,  a abordagem deve ser um pouco diferente. Afinal,  
eles já notaram nossa empresa e já compraram de nós. Quando queremos nos 
comunicar com eles, precisamos ter certeza de que receberam a mensagem. Por 
isso, foi desenvolvida uma maneira mais direta de chegar até eles. Telemarketing, 
e-mail e mala-direta são as ferramentas mais utilizadas por esse tipo de 
comunicação, a comunicação direta. 
 

 
 
E os nossos clientes, aqueles que já nos conhecem bem e voltam para comprar 
conosco? Com esses, temos que criar relacionamentos. 
 
Você se lembra quando se apaixonou pela última 
vez? Para conquistar a pessoa amada e começar um 
relacionamento, o que você fez? Mandou flores, 
comprou aquela roupa especial... Ou seja, teve toda 
aquela atenção, aquele carinho, dedicou-se mesmo, 
não é verdade? Mas, acima de tudo, você ouviu, 
ouviu, ouviu até conhecer os seus gostos, interesses, 
necessidades e vontades. 
 
Pois é, para conquistar e criar relacionamentos com os clientes de alto consumo, 
é preciso fazer a mesma coisa. Então, foi criado o marketing de 
relacionamento, que, na verdade, é agir com o cliente da mesma maneira que 
agimos quando estamos apaixonados. É sempre bom lembrar que a nossa 
comunicação deve ser compatível com as nossas atitudes. Podemos, inclusive, 
usar as mesmas ferramentas da comunicação direta (telemarketing, mala direta, 
etc.), mas a abordagem deve ser totalmente personalizada e individual. 
 
Lembre-se que uma das maneiras mais injustas de agir é tratando pessoas 
diferentes de maneira igual. Assim, os empresários apenas conseguirão 
desagradar os clientes que são realmente importantes para o negócio. 
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Com os nossos clientes, o que temos que fazer é manter o relacionamento, 
inovando sempre, dando tratamento especial a eles e, sobretudo, causando 
“UAUs!” a cada encontro. 
 

 
 

REVISÃO PANORÃMICA 
 

Recordar é viver...  Que tal recapitular os conceitos de clientes?  
 

• Passante – Clientes que podem vir a comprar nossos produtos e 
serviços, ou migrar da concorrência. 

• Entrante – Clientes que queremos focar para comprarem nossa marca. 
• Comprante – Clientes para os quais oferecemos nossos produtos e 

serviços, mas ainda não compram tanto quanto gostaríamos. 
• Recomprante ou cliente – Clientes que queremos fidelizar, ampliando 

serviços e alavancando relacionamentos cada vez mais estruturados. 
• Fã ou recomendante – Nós somos o melhor fornecedor desses clientes, 

que são a melhor propaganda que podemos ter. 
 
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL 
 
Agora que você já conhece os conceitos da cadeia de fidelização de clientes, 
chegou a hora de preencher, logo abaixo, o “mapa de fidelização de clientes”, 
definindo o tipo de informação sobre cada um deles necessária para o seu 
negócio.  
 
Exemplos: as informações tradicionais (nome, endereço, telefone, aniversário, 
etc.); informações adicionais (nome do cônjuge, dos filhos, dos pais, datas de 
aniversário dos familiares, cor preferida, etc.); informações de compras (o que já 
comprou, quantas vezes comprou, o que levou da última vez, etc).  
 
Lembre-se que nada é “engessado”; os dados variam de acordo com as suas 
necessidades.  
 
O objetivo desse exercício é dar-lhe um mapa geral dos clientes que fazem parte 
de cada um desses grupos. Para preenchê-lo, é bastante simples; basta 
descrever as características gerais de cada grupo. 
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Vamos pegar o exemplo de uma loja de roupas dentro de um shopping: 
 

• Passantes: Todos que vão ao shopping. 
• Entrantes: Todos que vão ao shopping com a intenção de comprar 

roupas. 
• Comprantes: Todos que entram na minha loja e compram alguma peça. 
• Recomprantes ou clientes: Todos os clientes que compram comigo a 

cada seis meses. 
• Fãs ou recomendantes: Todos os que compram comigo a cada dois 

meses e me recomendam para os conhecidos. 
 
Vamos começar? 
 
Atenção! Você pode realizar a atividade seguinte neste espaço ou, se preferir, no 
ambiente do curso na internet. Se preferir, vá até o passo 18 da unidade 
“Entendendo e fidelizando clientes” e do assunto “Conquistando clientes”,  que 
estamos estudando agora. Em ambos os espaços, você pode armazenar as suas 
respostas.  
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MAPEANDO OS CLIENTES 
 
Digite suas respostas nas caixas em branco. 
 

Passantes Entrantes Comprantes Recomprantes 
ou clientes 

Fãs ou 
recomendantes 

     

 
Baseando-se no conteúdo com o qual você preencheu o “mapa”, na página 
anterior, responda as perguntas abaixo. Após respondê-las, vá até o Fórum e 
troque informações e idéias com seus colegas. 
 

1. No exercício do passo anterior, você selecionou alguns dados de seus 
diferentes tipos de clientes. Por que você escolheu saber esses dados do 
cliente? Quais benefícios esses dados podem trazer no momento em que 
for oferecer diferenciais a eles? 
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2. Descreva pelo menos uma forma de comunicação que você pode usar com 
cada tipo de cliente do seu empreendimento.  
 
 
 
 
 

 
 

3. Considerando os diversos tipos de clientes (passantes, entrantes, 
comprantes, clientes ou recomprantes, fãs ou recomendantes), descreva pelo 
menos dois diferenciais podem ser oferecidos para cada tipo de cliente, de 
forma a torná-los fãs ou recomendantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mesmo que você esteja acompanhando o curso através deste material escrito, 
não deixe de aproveitar as ocasiões indicadas para interagir com seus colegas de 
turma. A troca de experiências entre profissionais é um dos fatores mais 
consideráveis para o nosso crescimento como empreendedores. 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
Aprendemos muito nesta unidade, não foi? Agora, você merece um descanso. 
Levante, estique braços e pernas, caminhe um pouco, respire fundo. Vá tomar um 
cafezinho, ou um suco, escute sua música favorita... enfim, relaxe! Mas, volte, 
porque nosso curso continua. A gente se encontra na próxima unidade. Até lá! 
 
Um lembrete para você! No ambiente do curso pela internet, você deve clicar 
em todos os passos da unidade que está estudando e, no último passo (final da 
unidade), clicar no botão Concluir. 
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Tema 1: As melhores ferramentas para aumentar as vendas  
Assunto 2: Conquistando clientes 
Unidade 2: Essência competitiva  
 
 
APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
ESSÊNCIA COMPETITIVA 
 

Prezado aluno. Prezada aluna. Bem-vindos (as) a mais 
uma unidade do Curso Como vender mais e melhor: as 
melhores ferramentas para aumentar suas vendas! 
 
Nessa unidade, vamos estudar duas ferramentas 
imprescindíveis para transformar clientes em fãs, dentro 
da cadeia de fidelização: a Essência Competitiva e a 
Compar-Ação. 

 
Você conhece o termo Essência Competitiva? Já parou para pensar no seu 
significado? 
 
Será que Essência Competitiva tem algo a ver com a sua forma de atuação?  
  
Se você pensou que SIM, acertou em cheio! A essência competitiva  nos indica 
o que o cliente mais valoriza e o que ele mais quer, ou seja, são os princípios da 
ação. 
 
Já a ferramenta Compar-Ação, como o próprio nome diz, nos mostra como 
estamos tratando os clientes, em comparação com os concorrentes, ou seja, o 
que devemos priorizar. 
 
Podemos começar a estudar estas ferramentas? 
 
DICAS 
 

• Em caso de dúvidas sobre a navegação do curso, retorne ao Guia do 
Curso e releia-o. 

 
• Utilizamos o negrito para destacar palavras importantes no texto e/ou para 

indicar as que constam no glossário. 
 

• Utilizamos o itálico para indicar palavras de origem estrangeira presentes 
ou não no glossário. 

 
 
TEORIA 
 
A essência competitiva 
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Essência competitiva consiste nas cinco coisas que devemos fazer para manter a 
preferência do cliente. São poucas coisas, não acha? 
 
Pense no seguinte: Que coisas a pessoa que mais gosta de você espera que 
você faça no dia-a-dia? 
 
Na nossa casa, nossos filhos esperam sempre aquela dose extra de carinho e 
atenção. No trabalho, as pessoas também esperam aquela ajuda especial quando 
têm problemas. No seu negócio, não é diferente.  
 
Segundo Aurélio Buarque de Hollanda, essência é “aquilo que constitui a 
natureza das coisas; é a substância de qualquer ser animado ou inanimado”. 
 
Agora, reflita um pouco: De que maneira o conceito de essência pode ajudar nas 
suas atividades de venda?  
 
Este conceito ajuda você a definir quais são os itens essenciais a focar; quais as 
ações que têm que ser feitas e que ajudam a diferenciar a sua empresa no 
mercado.  
 
Estes itens são apenas cinco tarefas, ou atitudes, que seu pessoal não pode 
deixar de executar e que vão fazer a diferença entre o seu negócio e o do 
concorrente. Eles são os “cinco mandamentos para fidelizar clientes”.  
 
Por isso, a essência competitiva é a nossa quinta ferramenta.  
 
Atenção! Você tem uma linda animação para ver no ambiente do curso na 
internet. Localize o passo 3 da unidade que estamos estudando (“Essência 
competitiva”) e do assunto “Conquistando clientes”. Você vai gostar! 
 
Relembrando... 
Você já sabe que poderá retornar ao ambiente do curso na internet e localizar o 
assunto e unidade que deseja. Na tela de entrada ao curso, basta clicar no título 
do assunto que procura (à direita da tela) e se abrirá uma janela com o título da 
unidade correspondente. Um novo clique e se abrirá a página que você deseja 
conferir. Na barra horizontal superior, encontra-se a numeração dos passos. Viu 
como é fácil a navegação pelo curso? 
 
Compreender o conceito de essência é um mecanismo simples. O mais 
importante é definir e seguir à risca, todos os dias, os “cinco mandamentos para 
fidelizar clientes”.  
 
Você pode ter se perguntado: mas por que cinco mandamentos, exatamente? A 
sabedoria popular é pródiga. Você já deve ter ouvido alguém dizer que “tudo 
demais é sobra”. Imagine se, nesse caso, resolvêssemos seguir o profeta Moisés 
e estabelecêssemos dez mandamentos para fidelizar clientes... Dificilmente você 
conseguiria sistematizá-los a ponto de torná-los simples e exeqüíveis pela sua 
equipe.  
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Informação demais confunde. Por isso, mais importante é saber comunicar, de 
maneira clara e sucinta, os seus objetivos e motivar o seu pessoal, para que todo 
mundo faça com prazer o que tem que ser feito. Cabe a você este papel de bom 
comunicador!  
 
O líder tem um papel decisivo no  comprometimento da empresa com a essência 
competitiva. Ele tem que dominar este conceito e acreditar verdadeiramente 
nele. Afinal de contas, o exemplo deve vir sempre de cima, não é verdade?  Os 
funcionários utilizam as suas lideranças como exemplo a ser seguido. Portanto, 
preste atenção nas atitudes que você toma no dia-a-dia. São elas que dirão se o 
seu negócio será só mais um no mercado ou não.  
 
Sabemos que dá trabalho. Mas, não espere o mundo mudar para depois se 
adaptar às mudanças.  
 
Antecipe-se, crie um conceito único no seu negócio. Só assim, você poderá 
manter uma grande distância da sua concorrência e uma grande proximidade do 
coração de cada cliente. Se tudo for feito de acordo, certamente os resultados 
virão e seus clientes também. 

 
Para definir onde focar as energias, é preciso tentar 
perceber as cinco “coisas” que o seu cliente mais 
valoriza e que vão fazer com que ele permaneça fiel 
ao seu negócio. A essência competitiva é 
constituída por estas cinco prioridades que você deve 
fazer para o cliente. 
 
E por que cinco? Porque no dia-a-dia não conseguimos lembrar com facilidade de 
mais de cinco pontos de ação. É preciso que a essência competitiva esteja na 
cabeça de todos que trabalham no seu negócio. E ser fácil de lembrar, é pré-
requisito. 
 
 
REFLEXÕES 
 
Pense um pouco: Você acha que um negócio que tenha mais de cinco focos pode 
ser bem-sucedido?  Você acredita que quanto menos “focos”, maiores as chances 
de sucesso do empreendimento? 
 
Vá até o Fórum e debata essas questões com seus colegas. É bom interagir, não 
acha? 
 
Mesmo que você esteja acompanhando o curso através deste material escrito, 
aproveite as ocasiões indicadas para interagir com seus colegas de turma. A 
troca de experiências entre profissionais é um dos fatores mais consideráveis 
para o nosso crescimento como empreendedores. 
 
 
 



16 

TEORIA 
 
É fundamental, também, relembrar o perfil do cliente, definido no 
“Posicionamento”.  Você se lembra do que é posicionamento? Ele ajuda a 
direcionar a definição das essências. Se quiser rever este conceito, volte à 
unidade “Posicionamento e Metas”.  
 
Uma boa dica para descobrir o que o cliente mais valoriza é se colocar em seu 
lugar e tentar pensar como ele para descobrir o motivo pelo qual escolheria o seu 
negócio e voltaria lá. Como se faz isto? Lembre-se de perguntar também para o 
próprio cliente. Isso ajuda a comparar o que você pensou com o que ele 
realmente pensa.   
 
Mas, como decidir e eleger os pontos 
mais importantes?  
 
Primeiro, lembre-se de que o número de 
áreas de ação não pode passar de 
cinco! 
 
Mas por que só cinco? Negócios com 
mais de cinco focos não têm, na 
verdade, nenhum. 
 
Depois, com base nas suas percepções do negócio, defina as ações que você 
vai priorizar. Lembre-se que quando tiver definido a sua essência competitiva, é 
preciso compartilhar com todos no seu negócio. É esse compartilhamento que irá 
gerar o comprometimento das pessoas e a sua implementação na prática. 
 
Como já foi dito, no seu dia-a-dia, é muito difícil você se lembrar de mais de cinco 
“coisas” referentes a um mesmo assunto. E se essas cinco “coisas” forem bem 
definidas no seu negócio, você estará concentrando seus esforços no que vai 
fazer realmente a diferença e impactar positivamente cada cliente. 
 
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL 
 
Atenção! Você pode realizar a atividade seguinte neste espaço ou, se preferir, no 
ambiente do curso na internet. Se preferir, vá até o passo 7 da unidade “Essência 
competitiva” e do assunto “Conquistando clientes”, que estamos estudando agora. 
Em ambos os espaços, você pode armazenar as suas respostas.  
 
O primeiro passo para descobrir quais são os cinco pontos mais importantes 
para o seu negócio é responder as duas perguntas abaixo. 
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Então, responda-as sinceramente!  
 
1. Por que os clientes procuram pela primeira vez o meu negócio? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Relacione pelo menos dois motivos que levariam um cliente a voltar ao seu 
negócio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DICAS 

 
Se você quiser compreender melhor o conceito de essência competitiva, leia os 
textos “Diferenciais” e “Essência Competitiva”, ambos disponíveis na 
Midiateca, na seção Referência Bibliográfica. Para isto, entre no ambiente do 
curso na internet. Depois de acessar o texto, você também poderá imprimi-lo ou 
salvá-lo 
 
 
APLICAÇÃO DA TEORIA 
 
Chegou o momento de desenvolver a essência competitiva do seu negócio. 
Procure pensar como cliente e tente registrar as cinco “coisas” mais importantes e 
que nunca poderão deixar de ser feitas quando o seu cliente estiver em contato 
com a empresa. 
 
Você pode, também, coletar essas informações através de pesquisas de 
satisfação do consumidor. Ou seja, pergunte aos clientes o que eles esperam dos 
seus serviços. As pesquisas revelam grandes surpresas, acredite!  
 
Exemplo da essência competitiva de uma 
padaria 
 

1. Pão quente a toda hora 
2. Bolo e doce como a vovó faz 
3. Limpeza de Primeiro Mundo 
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4. Exposição que dá vontade de agarrar 
5. Atendimento carinhoso 
 

Agora, finalmente, você vai colocar em prática a teoria estudada. Pense bastante, 
reflita sobre o seu negócio e preencha a tabela abaixo de forma bem consciente. 
 
Atenção! Você pode realizar as atividades seguintes neste espaço ou, se preferir, 
no ambiente do curso na internet. Vá até os passos 9 e 10 da unidade “Essência 
competitiva” e do assunto “Conquistando clientes”, que estamos estudando agora. 
Em ambos os espaços, você pode armazenar as suas respostas.  
 

 Essência competitiva 
(O que mais importa para nosso cliente) 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

 
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL 

 
Agora que você definiu a essência competitiva do seu negócio, responda as 
questões abaixo. Se achar necessário, vá até o Fórum e compartilhe suas 
respostas com seus colegas. 
 
1. Relacione pelo menos três motivos que você levou em consideração para 

chegar aos cinco pontos. 
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2. Descreva de que forma cada ponto da essência competitiva pode influenciar 
a relação do cliente com o seu negócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cite pelo menos duas estratégias que você precisa adotar para garantir que 
cada funcionário fique totalmente comprometido com a essência competitiva 
do seu negócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesmo que você esteja acompanhando o curso através deste material escrito, 
aproveite as ocasiões indicadas para interagir com seus colegas de turma. A 
troca de experiências entre profissionais é um dos fatores mais consideráveis 
para o nosso crescimento como empreendedores. 

 
Vamos relaxar?  
 
Vá até o passo 11 desta unidade e assunto que estamos estudando e três 
diferentes propostas o(a) esperam. Vá até lá e confira! 
 
 
TEORIA 
 
Compar-Ação 
 
Como já vimos, não basta que nossos produtos ou serviços tenham apenas boas 
características e benefícios. Precisamos oferecer algo que a maioria dos 
concorrentes não tenha: essência competitiva. 
 
Mas, somente contar com a nossa essência competitiva, seria como “olhar 
apenas para o próprio umbigo”. 

 
Para garantir que estamos, de fato, nos diferenciando no mercado, é preciso 
conhecer claramente no que somos melhores, iguais ou piores que nossos 
concorrentes. 
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As cinco ferramentas estudadas anteriormente - Construa sua catedral, 
Posicionamento, Metas, Mapeando os clientes e Essência Competitiva – 
foram fundamentais na construção do aprendizado deste curso A ferramenta que 
veremos agora, “Compar-Ação”, permite que façamos análises do mercado em 
que atuamos, comparando-nos com os concorrentes diretos. Ela é a nossa sexta 
ferramenta.  
 
Saber como estamos frente aos concorrentes nos permite planejar, com mais 
facilidade, as ações que melhor se encaixam ao nosso no dia-a-dia. 
 
 
APLICAÇÃO DA TEORIA 
 
Atenção! Você pode realizar as atividades seguintes neste espaço ou, se preferir, 
no ambiente do curso na internet. Vá até o passo 13 da unidade “Essência 
competitiva” e do assunto “Conquistando clientes”, que estamos estudando agora. 
Em ambos os espaços, você pode armazenar as suas respostas. 
 

 Empresas 
Compara-Ação 
Benefícios que o 
cliente deseja 

Nós 1 2 3 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
Só um tem 

 
 
 

   

 
Tem e é bom 

 
 
 

   

 
Tem e não é bom 

 
 
 

   

 
Não tem 
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Analise seu negócio, preenchendo o quadro Compar-Ação, exibido acima.  
 
Utilize uma padaria como exemplo. Quais são os benefícios que um cliente 
deseja de uma padaria? 
 
Voltando ao exemplo dado no passo 8, desta unidade, vamos relembrá-los:  

 
1. Pão quente a toda hora. 
2. Bolo e doce como a vovó faz. 
3. Limpeza de primeiro mundo. 
4. Exposição que dá vontade de agarrar. 
5.  Atendimento carinhoso. 

 
 

REFLEXÕES 
 

Antes de iniciar o exercício, reflita sobre os cinco benefícios que o cliente espera 
do seu negócio. Se sentir necessidade, vá até o Fórum e troque idéias com seus 
colegas.  
 
 
APLICAÇÃO DA TEORIA 
 
A próxima etapa é definir os concorrentes que queremos analisar. Com eles 
definidos, o passo seguinte é analisar cada um com base nos benefícios que os 
clientes querem. 
 

 
 
 Quem está melhor? Os concorrentes 1 e 2 são os mais consistentes.  
 

Sabe por quê? Porque oferecem a maioria dos benefícios que o cliente deseja e 
não oferecem os benefícios nos quais não são bons. Observe que eles não têm 
qualquer item amarelo. Isto significa que esses concorrentes só oferecem 
serviços  que agradam plenamente os clientes. Ou seja, são bons no que fazem.  
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ATIVIDADE INDIVIDUAL 
 
Atenção! Você pode realizar as atividades seguintes neste espaço ou, se preferir, 
no ambiente do curso na internet. Vá até o passo 15 da unidade “Essência 
competitiva” e do assunto “Conquistando clientes”, que estamos estudando agora. 
Em ambos os espaços, você pode armazenar as suas respostas.  
 
Agora, chegou sua vez.  Defina os concorrentes que você pretende analisar.  
 
Depois, preencha a tabela abaixo. Mas, antes, pense sobre os principais 
benefícios que os clientes esperam do seu negócio e do negócio do seu 
concorrente. A sua essência competitiva nessa hora é fundamental. 
 
Agora, é só colocar a mão na massa.  
 
Relembrando os critérios de análise: 
 
Os itens em AZUL são os benefícios que só um dos analisados oferece. 
Os itens em VERDE são os benefícios oferecidos por todos os analisados. 
Os itens em AMARELO representam os benefícios que o negócio tem, mas nos 
quais precisa melhorar. Merecem a sua maior atenção, pois são os que mais 
contam contra o seu negócio. 
Os itens em VERMELHO são os benefícios que o negócio não oferece. 
 
Quando terminar a sua análise, some os resultados e você terá um mapa 
completo para analisar como está em relação aos seus concorrentes, tomar as 
providências necessárias e focar as suas energias para melhorar o seu negócio. 
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Compar-Ação 
 

 Empresas 
Essência 
Competitiva 
(Benefícios) 

Nós 1 2 3 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
Só um tem 

 
 
 

   

 
Tem e é bom 

 
 
 

   

 
Tem e não é bom 

 
 
 

   

 
Não tem 

 
 
 

   

 
 

COMENTÁRIOS 
 

A ferramenta Compar-Ação permite que façamos análises do mercado em que 
atuamos, comparando-nos com os concorrentes diretos. Sabendo como estamos 
frente aos concorrentes, podemos identificar tendências e teremos mais facilidade 
de planejar adequadamente nossas ações no dia-a-dia. Por isso, é fundamental 
utilizá-la de tempos em tempos e observar como andam os concorrentes e os 
clientes.  
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Bem, chegamos ao fim de mais uma unidade. Está gostando? Pois, ainda tem 
mais... Levante um pouco, se puder deite no tapete ou em almofadas, feche os 
olhos, respire profundamente, aquiete sua mente, renove sua energia, porque... 
nosso curso continua! Até a próxima unidade! 
 

Um lembrete para você! No ambiente do curso pela internet, você deve clicar 
em todos os passos da unidade que está estudando e, no último passo (final da 
unidade), clicar no botão Concluir. 
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Tema 1: As melhores ferramentas para aumentar as vendas  
Assunto 2: Conquistando clientes 
Unidade 3: Transformando os clientes  
 
 
APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
TRANSFORMANDO OS CLIENTES 
 

 
 
Prezado aluno. Prezada aluna. Muito bem-vindos à sexta unidade do Curso 
“Como vender mais e melhor: as melhores ferramentas para aumentar suas 
vendas”! 
 
Hoje, vamos conhecer uma ferramenta que ajuda muito a transformar os clientes 
em fãs do seu negócio. O próprio nome já diz tudo sobre ela: “Transformando 
os clientes”. 
 
Podemos começar? 
 
 
DICAS 
 

• Em caso de dúvidas sobre a navegação do curso, retorne ao Guia do 
Curso e releia-o. 

 
• Utilizamos o negrito para destacar palavras importantes no texto e/ou para 

indicar as que constam no glossário. 
 

• Utilizamos o itálico para indicar palavras de origem estrangeira presentes 
ou não no glossário. 

 
Você gostava de Raul Seixas? Grande artista! Compositor, cantor, músico, poeta, 
profeta.   
 
Que tal prestar uma homenagem a ele? Vamos cantar “Metamorfose 
Ambulante”, uma das mais belas composições de “Raulzito”. Nós começamos 
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cantando uns versos daqui e você continua daí. Preste bem atenção à beleza da 
letra! 
 
Vamos lá! 
 
”Eu prefiro ser 
essa metamorfose ambulante 
do que ter aquela velha opinião 
formada sobre tudo...” 
 

 
COMENTÁRIOS 
 
Matou as saudades de Raul Seixas? “Metamorfose Ambulante” é uma canção 
linda, concorda? 
 
Todos nós somos “metamorfoses ambulantes”. Somos mutantes, como diz Rita 
Lee.  Seus clientes também. Pense nisto. 
 
A propósito, a letra de “Metamorfose Ambulante” está disponível na Midiateca, na 
seção Referência Bibliográfica.  
 
Vamos iniciar a teoria desta unidade? 
 
 
TEORIA 
 
O objetivo principal de qualquer vendedor é conquistar definitivamente os clientes, 
transformando-os em fãs.  Se desejar, reveja a cadeia de fidelização, estudada 
na unidade Entendendo e fidelizando clientes. 
 
Na quarta unidade deste curso, você mapeou os seus clientes. Agora, vamos 
definir ações que gerem impacto em cada um dos grupos.  
 
O primeiro ponto a ser levado em consideração é o seguinte: cada ação deve 
ajudar a mudar o patamar inicial do seu cliente na cadeia de fidelização. 

 
Para transformar cada cliente na cadeia de fidelização, são necessárias algumas 
ações.  Dentre elas, citamos, como exemplo, as promoções, a redução da 
margem de lucro e a obtenção de descontos com fornecedores.  
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Atenção! Você tem uma linda animação para ver no passo 6 desta mesma 
unidade e assunto. Anime-se! Vá lá para conferir. 
 
O que fazer para um cliente possível se tornar um cliente potencial? Depende 
pouco de você e muito mais das alterações que as perspectivas desse cliente 
podem vir a sofrer.  
 
Esta fase do processo de transformação do cliente possível em cliente potencial 
depende mais dos anseios e desejos dele, do que da sua capacidade e 
sensibilidade empresariais. É importante lembrar, também, que a realidade 
externa do cliente é um fator determinante nesta etapa do processo. Porém, 
apesar das suas limitações, vale ficar ligadíssimo no que acontece no mercado 
para aproveitar todas as oportunidades; muitas vezes pode-se criar as condições 
para que o cliente desenvolva uma necessidade que não tinha antes.  
 
Já para transformar o cliente potencial em cliente, você conta com todo esforço 
de comunicação, dos benefícios e das vantagens competitivas que a empresa 
oferece. Anúncios, prospectos, eventos de lançamento, tudo ajuda a gerar aquela 
vontade de experimentar. E também a sua competência em atender, que é um 
dos fatores mais convincentes para estabelecer a confiança na empresa. 
 
A filosofia de atendimento não pode ser alguma coisa feita de maneira aleatória 
ou apenas baseada no bom senso de quem trabalha na empresa. 
 
Além da filosofia da empresa, é necessário sistematizar o atendimento que se 
quer dar aos clientes. A única maneira de gerar reputação é fornecer aos clientes 
atendimentos consistentes com a filosofia. 
 
Isso requer um perfil muito definido das pessoas que trabalham na empresa. Os 
clientes têm que perceber o mesmo tom de voz, a mesma disposição para 
resolver problemas, a mesma velocidade de trabalho. Para isso não basta 
apenas escolher bem, é preciso focar no acompanhamento e no treinamento da 
equipe de vendas. Só assim garantiremos que eles estarão preparados para 
desempenhar o papel esperado. 
 

 
 
Para que tudo seja estruturado, é necessário projetar o atendimento que se quer 
dar. Fazemos isso com base no perfil do dono e do negócio, no conhecimento 
dos produtos, na relação entre as áreas da empresa e, principalmente, 
redirecionando nossa estrutura, se for necessário, e definindo um sistema de 
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reconhecimento e recompensa justo – tanto para os funcionários quanto para os 
clientes. 
 
Lembre-se! Trabalhando de forma cooperada, unindo esforços, poderemos 
contribuir para que todos saiam ganhando. 
 

 
 
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL 
 
Vamos praticar um pouco a teoria?  
 
Chegou a hora de exercitar nossa sétima ferramenta, chamada “Transformando 
os clientes”.  Baseando-se no conteúdo estudado, defina as ações necessárias 
para transformar cada cliente na cadeia de fidelização.  Há três aspectos 
fundamentais para essa transformação, que você precisa conhecer antes de 
completar o quadro abaixo. Eles deverão nortear o preenchimento do seu quadro.  
Por isso, antes de começar o exercício, leia os itens abaixo. 
 
1. As ações propriamente ditas. Por exemplo, promoções que algumas lojas 

de roupas fazem para atrair mais possíveis clientes para serem 
transformados em clientes potenciais. O cliente já fidelizado gosta de ser 
tratado como único e de maneira especial. Esse cliente geralmente prefere 
fazer todas as suas compras de roupas em uma única loja, onde ele será 
tratado de forma personalizada e terá melhores condições de pagamento, do 
que comprar cada peça de roupa em uma loja diferente. Portanto, é um bom 
negócio atrair um cliente que se torne fiel, que compre e volte sempre. Nesse 
caso, uma promoção que atraia esse tipo de cliente pode ser muito eficaz. 
 

2. Os recursos necessários para tal. Por exemplo, abaixar a margem de lucro 
para vender mais barato, como algumas mercearias fazem para transformar 
clientes potenciais em clientes. Uma dona-de-casa compra, diariamente, leite 
e pão francês na mercearia do bairro onde mora. Um dia, entretanto, esta 
cliente encontra uma promoção de croissant e resolve comprar. Em casa, ela 
e seus filhos comem o croissant e gostam muito. A partir daí, esse item passa 
a fazer parte da sua lista de compras.  

 
3. Com quem consigo. Ainda no caso das mercearias, podem conseguir 

descontos com os fornecedores para vender algum produto mais barato e 
transformar clientes potenciais em clientes. Por exemplo: Uma mercearia 
vende produtos orgânicos, tais como legumes e verduras cultivados em 
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hortas, leite in natura, farinha de mandioca, ovos caipira, e outros. Essa 
mercearia tem um determinado cliente que só costuma comprar as hortaliças. 
Raramente compra a farinha de mandioca lá, porque acha que o preço é alto. 
O dono da mercearia consegue um desconto com seu fornecedor e passa a 
vender a mesma farinha por um preço trinta por cento mais baixo. A partir daí, 
o cliente de hortaliças passa a comprar, também, farinha de mandioca.  Assim 
como ele, outros clientes passam a consumir esse item.  

 
TRANSFORMANDO OS CLIENTES 
 
Atenção! Você pode realizar a atividade seguinte neste espaço ou, se preferir, no 
ambiente do curso na internet. Vá até o passo 9 da unidade “Transformando os 
clientes” e do assunto “Conquistando clientes”,  que estamos estudando agora. 
Em ambos os espaços, você pode armazenar as suas respostas.  
 
Relembrando... 
Você já sabe que poderá retornar ao ambiente do curso na internet e localizar o 
assunto e unidade que deseja. Na tela de entrada ao curso, basta clicar no título 
do assunto que procura (à direita da tela) e se abrirá uma janela com o título da 
unidade correspondente. Um novo clique e se abrirá a página que você deseja 
conferir. Na barra horizontal superior, encontra-se a numeração dos passos. Viu 
como é fácil a navegação pelo curso? 
 
Para preencher o quadro abaixo, tenha em mente o seguinte: no item 
“Objetivos”, o olhante deve ser transformado em entrante; o entrante em 
comprante; o comprante em recomprante; o recomprante em recomendante; e o 
recomendante deve ser mantido como tal.  No item “O quê”, você deve explicar o 
que pretende fazer, ou seja, as ações que vai realizar para concretizar isso. 
 
Já no item “Com o quê”, você vai mostrar os recursos que pretende utilizar para 
atingir o seu objetivo. Por fim, especifique os seus parceiros, no item “Com 
quem”. 
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Cadeia de 
clientes Objetivos O quê? Com o quê? 

(recursos) 

Com quem? 
(pessoas/ 
empresas) 

Passante     

Entrante     

Comprante     

Recomprante     

Recomendante     

 
 
COMENTÁRIOS 

 
Gostou de exercitar a ferramenta “Transformando os clientes”? Praticar é 
fundamental.  
 
Lembre do seguinte: os conceitos que você utilizou para preencher a tabela 
deverão ser sempre aplicados no seu negócio. 
 
Atenção! Você tem uma linda animação para ver no ambiente do curso na 
internet alusiva ao assunto que aqui se conclui. Vá ao passo 10 desta unidade.  
 
Bem, mais uma etapa do nosso curso foi vencida. Agora, relaxe um pouco e volte, 
porque ainda temos outras etapas para vencer. A gente se encontra na próxima 
unidade. Até lá! 
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Um lembrete para você! No ambiente do curso pela internet, você deve clicar 
em todos os passos da unidade que está estudando e, no último passo (final da 
unidade), clicar no botão Concluir. É um procedimento que lhe permitirá ter 
acesso a um novo assunto e à possibilidade de fazer o download deste novo 
conteúdo. Se tiver dúvidas de como proceder, consulte o Guia do curso ou 
recorra ao Relembrando (página 29 deste material). 
 
  


