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Qual a dificuldade na venda 

de um serviço? 

 



“Vender um serviço não 

trata-se simplesmente de 

arrecadar valores, mas sim, 

fazer parte do sucesso do 

seu cliente” 



 

COMO POSSO FAZER A 

VENDA DE MEU SERVIÇO?  

 

 As vendas não irão surtir os resultados 

esperados se forem baseadas em 

improvisação ou sorte, há que se ter um 

profissional qualificado, ágil e dinâmico, 

que domine o conhecimento sobre o 

serviço a ser vendido, e sobre técnicas 

de negociação. 



SETOR COMERCIAL 

PERFIL: 

 

 VONTADE DE APRENDER: buscar aprender sempre, 

principalmente, aprender com os próprios erros; 

 APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE: buscar 

especializar-se sobre a área de serviço para a qual 

pretende trabalhar, bem como, manter-se informado 

sobre atualidades do setor; 

 PARTICIPAÇÃO ATIVA: contribuindo para o 

crescimento da empresa, colaborando com ela e com 

seus clientes, tornando-se um referencial que o cliente 

tem quando visa a empresa. 

 



 

 

 

FASES DO PROCESSO DE 

VENDA DE SERVIÇOS 
 

1) PLANEJAMENTO: 

  

“É uma ferramenta que possibilita perceber a 

realidade, avaliar os caminhos e construir um 

futuro”.  

 

 



 

 

FASES DO PLANEJAMENTO NO 

SETOR COMERCIAL 

 
 

- Defina objetivos e metas; 

- Tenha sempre material de apoio; 

- Motive-se; 

- Aprenda diariamente; 

 



 

2) VISITAS DE 

RELACIONAMENTO  

Visita aos meus clientes: 

 

 Entender o cliente; 

 Ver suas necessidades; 

 No que ele esta satisfeito comigo (entidade); 

 Onde poderíamos melhorar; 

 Explane novamente seus serviços; 

 Diante de sua satisfação com nossos serviços, e, 
para aumentar nossa representatividade, tem algum 
outro cliente que possa me indicar? 

 

 

 

 



 

DIVULGAÇÃO DE UM BOM 

SERVIÇO 
 

 

 

“A melhor divulgação do 

seu próprio serviço é 

seu cliente”. 



3) PRIMEIRA ABORDAGEM: 

 ERRADA: 

 

- Bom dia, sou da empresa/entidade  X, tenho o serviço 

tal, que funciona assim, o valor é R$..., vamos 

contratar nosso serviço ? 

 

- Boa tarde, estou ligando para você por que tenho 

um produto fantástico para lhe oferecer, meu 

serviço é o melhor, e para você que é meu cliente 

número 100, tenho uma oferta especial. 

 

 

 



 CORRETA: 

 

- Boa tarde, sou da entidade ...., e estamos 

realizando uma visita a todas as empresas do 

setor com o intuito de levar um pouco do físico da 

empresa/entidade até você, e assim esclarecer 

todas as suas dúvidas, vou lhe tomar cerca de 10 

a 15 minutos, quando podemos agendar? 

 

 

 

 



4) PRIMEIRA VISITA AO 

NOVO CLIENTE 
 

 Esclareça sua visita, apresente a entidade; 

 Escute os seus problemas; 

 Demonstre interesse; 

 Analise onde pode ajudá-lo de imediato; 

 Se você não pode ajudá-lo imediatamente, procure quem 
pode; 

 Use os problemas de seu cliente a seu favor, mostre que a 
sua empresa/entidade pode ajudá-lo; 

 Apresente o investimento que ele fará contratando seus 
serviços, e leve junto um orçamento dos mesmos serviços 
com valores individuais; 

 Se os problemas de seu cliente não forem solucionáveis 
pelo seu serviço, procure junto a empresa/entidade novas 
possibilidades de atendê-lo, mas jamais deixe este cliente 
de lado. 
 



PRIMEIRA VISITA AO NOVO 

CLIENTE 

 Ouvir 70%. 

 

 

 

 

 Falar 30%. 



 

5) ARGUMENTAÇÃO 
 

 Ninguém consegue vender algo em que não 
acredita; 

 

 A convicção na qualidade de seu serviço, gera 
a confiança necessária para quem esta lhe 
ouvindo; 

 

 Seja claro, objetivo e direto em sua 
argumentação, de forma facilmente 
assimilável e compreendida pelo seu cliente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

“ Por maior que seja a rejeição 

de seu cliente, jamais deixe 

de vislumbrar alguma 

vantagem”. 



 

 

 

A VISITA DE PÓS VENDAS 

É IGUAL A VISITA DE 

RELACIONAMENTO? 



 

“Eu gosto do impossível, pois lá a 

concorrência é menor “  

  

 

Walt Disney - desenhista e empreendedor 



"Não é o mais forte que sobrevive, nem o 

mais inteligente. Quem sobrevive é o mais 

disposto à mudança“  

 

 

                           Charles Darwin – biólogo 



“Um pé de coelho pode não mudar a vida 

da gente, mas muda a do coelho” 

 

 

Anônimo – Belo Horizonte 



"Eu não falhei. Só descobri 10 mil 

caminhos que não eram o certo"  

 

 

                         Thomas Edison – inventor 



“Quando a coisa estiver preta, faça uma 

oração para Santa Clara.” 

 

 

                              Anônimo - Pernambuco 



"Você deve lutar mais de uma batalha para 

se tornar um vencedor"  

 

 

Margaret Thatcher- política 



"Tenha em mente que o seu desejo em 

atingir o sucesso é mais importante que 

qualquer coisa"   

 

 

Abraham Lincoln - político 



“Tudo na vida é passageiro, menos o 

motorista e o cobrador” 

 

 

Anônimo - Curitiba 



Muito Obrigado! 
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