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COMO AMPLIAR
AS POSSIBILIDADES DE VENDER MAIS

Aqui, você irá encontrar dicas práticas de como ampliar as 
possibilidades de vender mais e fi delizar o seu cliente.

Vender é a “razão de ser” de todo negócio. Quem não vende 
não sobrevive.

O problema é que todos querem fazer gol.

Mas até chegar a esse momento, muita bola tem que rolar.

Por isso, todo microempreendedor precisa saber fazer bem 
seu trabalho e saber como “vender” esse trabalho.

Em outras palavras, você precisa saber do próprio negócio; 
ou seja, seu mercado, de seus concorrentes, de seus fornece-
dores e principalmente de seus clientes.

Desejamos sucesso!

Conte com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico!
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QUEM É O MEU CLIENTE?
Essa pergunta parece óbvia, mas será?

As pessoas possuem necessidades diferentes.

Em um salão de beleza, atendemos clientes que querem 
cortar o cabelo, às vezes fazer as unhas, tingir os cabelos, 
mas se você conhecer mais sobre o perfi l das pessoas que 
gostaria de atender, você poderá montar estratégias para 
surpreender esse público.

• Qual a idade?
• Qual a frequência 

que essas pessoas 
compram?

• Quais os dias da se-
mana que você mais 
vende? Por quê?

• Quais os dias em 
que você menos ven-
de? Por quê?

• Quais os gostos pes-
soais?

• O porque ela compra-
ria de você e não de 
outra pessoa? 

Amplie a sua capacidade de observação e análise!

Quanto mais você entender sobre o seu cliente, mais conse-
guirá visualizar o que pode oferecer e  no que o seu cliente 
dá valor!
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CRIE UMA PROPOSTA DE VALOR
Proposta de valor? Sim, o cliente compra algo em virtude de 
seu benefício, ou seja, do valor entregue!

A proposta de valor do salão de beleza poderia ser “Atender 
clientes com uma excelente comodidade, fazendo com que o 
mesmo sinta-se em casa”.

Se essa fosse a proposta de valor do salão, o que você acha 
que poderia ser feito no salão para que ele tivesse esse con-
ceito?

As poltronas poderiam ser confortáveis, o ambiente mais 
aconchegante, café, chá e bolachinhas, tv e outras coisas.

Tudo isso para ir de acordo com a proposta de valor.

E no seu negócio, qual a sua proposta de valor? Aquilo que 
vai fazer o cliente lembrar de você e comprar de você?

QUEM É O MEU CONCORRENTE?
Concorrente é todo mundo que disputa o seu cliente com você.

Conheça seu concorrente.

Ande pelas ruas próximas do seu negócio para saber os pro-
dutos, preços e horários dos seus concorrentes.

SUPERMERCADO

MERCADINHO
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Faça uma comparação do que você oferece com os produtos 
deles.

Melhore o seu negócio nos pontos mais fortes dos seus con-
correntes.

Você pode aprender muita coisa legal com o seu concorren-
te, bem como coisas que você não faria de jeito nenhum.

QUEM É O MEU FORNECEDOR?
O seu fornecedor pode lhe dar uma série de dicas que podem 
lhe ajudar muito.

Alguns fornecedores oferecem cursos de aperfeiçoamento, 
dicas de gestão, e se você conseguir es-
tabelecer uma boa parceria, talvez 
consiga obter melhores condições, 
como prazo e preço de pagamento 
das mercadorias.

Para alguns negócios, além do 
preço e do prazo, a pontualidade 
na entrega pode ser um fator im-
portante. 

Já pensou, deixar de vender em virtude da falta de entrega 
de um produto?

TESTE A SUA PROPOSTA DE VALOR
Você já sabe nesse momento as características de seu clien-
te (o que realmente é importante para ele), já aperfeiçoou a 
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sua proposta analisando os seus concorrentes e seus forne-
cedores. Pois bem, agora é a hora de mostrar o seu produto 
para o seu cliente.

Faça um teste! Veja o que seu cliente acha! Esse teste vai per-
mitir que você receba uma avaliação de seu cliente e pode 
lhe mostrar se existe algo para ajustar ou não. 

Converse com ele sobre a ideia de seu produto e/ou serviço.
Em alguns casos é possível até montar um produto para ele 
visualizar ou degustar. 

Tudo isso antes de você gastar muito dinheiro para colocar o 
produto com muita força para o seu cliente.

A IMPORTÂNCIA DA META
Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve!

O bom empresário sabe exatamente o que ele precisa ven-
der para que a sua empresa tenha sucesso. 

Conheço um taxista que não volta para casa enquanto ele 
não bate a sua meta diária.

Calcule quanto precisa vender. Defi na quanto quer faturar 
no fi nal do mês. Divida esse valor pelos seus dias de trabalho 
e terá uma meta diária. Trabalhe todo dia para alcançar essa 
meta.

Confi ra os resultados todos os dias.

Pronto! Agora você já sabe se teve um dia de trabalho bom 
ou ruim.
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O PONTO 
Imagine vender em um lugar onde não passa ninguém.

O ponto adequado é onde, dentre outros fatores, haja gran-
de circulação de clientes em potencial. 

O ponto é um dos elementos que ajudam a garantir suas boas 
vendas.

• O seu ponto é bem localizado?
• É de fácil acesso?
• É organizado e limpo? 
• É bem iluminado, visível e de fácil identifi cação?
• Você já tinha parado para pensar nisso? 
• E se você vende na rua?
• As ruas aonde você circula são as ruas aonde estão 

os seus clientes?
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Se você vende algo na rua, lembre- se: sua aparência, seu 
equipamento (ex: carrinho de pipoca), sua roupa, dentre outras 
coisas, devem estar de acordo com aquilo que você defi niu na 
proposta de valor no qual seu cliente dá importância!

COMO ANALISAR O SEU PREÇO
Procure saber quanto o cliente está disposto a pagar pelo 
que  é oferecido. 

Faça pesquisas informais e veja como estão os preços dos 
concorrentes que vendem melhor.

• Você quer vender um pouco mais caro? 
• Você está oferecendo algo a mais que o seu concorrente? 
• O seu cliente está disposto a pagar por isso?
• Você quer vender o seu produto ou serviço mais barato?
• Você consegue vender mais barato tendo lucro?
• Às vezes, mesmo oferecendo um preço menor, você 

pode acabar perdendo o cliente para o concorrente. 
Será que ele descon-
fi ou da qualidade do 

produto mais barato? 

Não estamos falando 
que você deve vender 
o seu produto e/ou 
serviço pelo mesmo 
preço do concorren-
te, mais caro ou mais 
barato.

Hamburguer

$$$$Por

Hamburguer

$Por
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Essas perguntas foram feitas para que você tenha certeza 
da sua decisão.

Importante que você saiba o custo do produto ou serviço para você.

Vejam algumas dicas práticas de como trabalhar o preço para 
ampliar as suas vendas:

Se você trabalha com mais de um produto, tente colocar um 
preço promocional em uma peça que possa servir de “isca” 
para os clientes.

É comum sairmos em busca de um produto e sermos atraí-
dos por boas ofertas.

Desenvolva uma política de descontos. Procure cobrar menos 
nas situações que podem trazer vantagens futuras. Por 
exemplo, oferecendo descontos (fi nanceiros) para clientes 
que pagam em dia; em grandes quantidades compradas; 
descontos sazonais (de estação) para queimar um estoque; 
ou mesmo descontos psicológicos (aqueles que pesam pou-
co no bolso, mas fazem bem à consciência). Por exemplo: R$ 
4,99 pode parecer mais barato do que R$ 5,00.

Bom, já falamos de ponto e preço, chegou a hora de falar-
mos de promoção.

Hamburguer

$$$$Por
Hamburguer

$Por
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PROMOÇÃO – UMA BOA ESTRATÉGIA?
É o conjunto de ferramentas usadas para desenvolver e ace-
lerar a venda de um produto ou de um serviço.

Mostre ao mundo sua empresa e seus produtos.

Procure saber o hábito de 
leitura de seu público, bem 
como a forma que ele gosta-

ria de receber notícias 
do seu negócio.

Você poderá atra-
vés desse mape-

amento fazer 
algumas 

divulgações 
precisas de 
seu negócio.

As redes sociais são ferramentas acessíveis, então aproveite 
as facilidades da internet, pois uma boa parte das pesso-
as possui uma conta no facebook, bem como outras redes 
sociais. Para ter sucesso você precisa estar atento ao que 
acontece no seu bairro, cidade e até mesmo no mundo.

Procure ler jornais, revistas e sites da internet para conhecer 
novas ideias e produtos, mas sempre observe os concorren-
tes ao seu redor.

Registre cada venda ou serviço realizado, incluindo o valor, ho-
rário e dia.

HOT
DOGS

COMPRE UM HOT DOG PRENSADO
E GANHE UM SUCO DE FRUTAS

PROMOÇÃO
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Você vai observar os melhores dias e horários no seu negócio e 
poderá melhorar seus lucros:

• Diminuir os preços em horário de menor movimento
• Fazer promoção com produtos e serviços menos pro-

curados
• Mudar dias e horários de trabalho de acordo com o 

movimento

Se os clientes procuram por algo que você não oferece, estu-
de a possibilidade de passar a oferecer.

Anote as reclamações.

Ouça a opinião do seu cliente, pois fará com que você me-
lhore a cada dia mais.

Valorize e fi delize: cartões de fi delidade, promoções espe-
ciais, descontos, brindes, tudo isso deixa o cliente satisfeito 
e faz com que ele volte a te procurar.

Caso você crie uma página de seu produto ou serviço no face-
book, você poderá criar um bom relacionamento com os seus 
clientes, informando as novidades, as promoções da semana, 
bem como, quem sabe, dar um produto no dia do aniversário 
dele na compra de 
mais de um. Você j á 
pensou nisso?

Como você vai 
conversar com 
seu cliente dia-
diariamente?
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O PRODUTO
É o que se vende, podendo ser bens materiais ou não ma-
teriais. Produto diz respeito não só aos produtos concretos, 
aqueles que podem ser tocados, mas também aos serviços, 
aqueles que não podem ser tocados, porém são percebidos.

Às vezes, a forma como você arruma seu ponto de venda ou 
apresenta seus produtos/serviços, ou até mesmo a embala-
gem de seus produtos, defi ne suas vendas. 

Organização e boa apresentação fazem muita diferença!

Além do seu produto principal, crie outros (produtos e/ou 
serviços) para atendê-los. Essa é uma forma de vender mais. 

O que você pode fazer para agregar mais valor ao seu produto/
serviço que gere um benefício ao cliente?

Conheci um pipoqueiro que além da venda de uma deliciosa 
pipoca, ele fornecia ao cliente um kit higiene, contendo um 
guardanapo, um palito de dentes e um pouco de enxaguante 
bucal. Além disso, ele bordou em seus aventais os dias da 
semana, para mostrar ao cliente que ele trocava o avental 
todo dia mostrando assim a sua higiene. 
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QUEM PODE ME AJUDAR?
Várias entidades podem lhe apoiar nesse seu caminho de em-
presário. Relacionamos abaixo algumas que certamente possuem 
produtos e/ou serviços para ajudá-lo.

Prefeitura de Guarulhos
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Fácil Empresarial
Av. Emílio Ribas, 1.120 - Gopoúva - Tel: 2475-7922

ACE – Associação Comercial Empresarial de Guarulhos
Rua João Bernardo de Medeiros, 278 - Bom Clima
Tel: 2137-9300

AECG – Associação das Empresas de Serviços Contábeis
Rua Haroldo Lobo, 380 - Jd. Pinhal - Tel: 2862-6747

ASEC – Associação dos Empresários de Cumbica
Av. Santos Dumont, 1975 - Cumbica - Tel: 2412-6054

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Rua Padre Celestino, 108 - Centro - Tel: 2187-3397

Sebrae-SP – Escritório Regional - Guarulhos
Av. Salgado Filho, 1800 - Centro - Tel: 2475-6600

SESCON – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 
no Estado de São Paulo.
Rua Haroldo Lobo, 380 – Jd. Pinhal - Tel: 2441-1622 

CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
Rua Uruaçu, 100 - Jardim Leila - Tel: 2408-4456

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 601 – Jardim Paraventi
Tel: 2461-6750
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Apoio:

ACE - Associação Comercial e Empresarial

AECG - Associação das Empresas de Serviços Contábeis

SESCON - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis

Sebrae-SP - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Realização:







Informe-se no Sebrae-SP Guarulhos: 
Av. Salgado Filho, 1.800 - Centro - Guarulhos - SP 

Fone: (11) 2475-6600 - E-mail: erguarulhos@sebraesp.com.br

Soluções gratuitas que tratam de temas básicos para a gestão e 
fortalecimento dos negócios dos microempreendedores individuais.

SEI Comprar: Saiba como comprar com 
qualidade, preços e prazos de pagamento 
favoráveis, para aumentar a lucratividade do 
seu negócio, mantendo uma boa relação com 
seus fornecedores.
Carga horária: 3 horas

SEI Crescer: Conheça os direitos e obriga-
ções do MEI e desenvolva suas competências 
empreendedoras adotando ideias, atitudes e 
ferramentas que poderão auxiliar no desen-
volvimento do seu negócio.
Carga horária: 4 horas

SEI Controlar meu dinheiro: Saiba como 
fazer o controle financeiro do seu negócio, 
administrar as entradas e saídas de dinhei-
ro, previsão de receitas e de contas a pagar, 
além de entender a importância de separar os 
recursos da empresa dos pessoais.
Carga horária: 4 horas

SEI Formar preço: Aprenda a formar o preço 
de venda de seu produto ou serviço. 
Carga horária: 4 horas

SEI Empreender: Descubra o seu potencial. 
Desenvolva suas características empreende-
doras e tome decisões corretas para o suces-
so do seu negócio.
Carga horária: 3 horas

SEI Planejar: Organize o seu empreendimen-
to de forma planejada para atuar no mercado 
com produtos e serviços de qualidade e au-
mente as possibilidades de crescimento do 
seu negócio.
Carga horária: 3 horas

SEI Unir forças para melhorar: Conheça 
as vantagens de empreender coletivamente, 
aumentando a competitividade, superando 
desafios e suprindo necessidades comuns 
das empresas do grupo. 
Carga horária: 3 horas

SEI Vender: Saiba analisar o seu empreen-
dimento para se adaptar ao mercado, prepa-
rando produtos e serviços para conquistar 
novos clientes, aumentar suas vendas e ex-
pandir seu negócio.
Carga horária: 3 horas

Escolha pelo tema que achar mais apropriado ou faça uso 
de todos, aprofundando-se no conteúdo por meio das oficinas.

Todas as oficinas do Programa SEI são gratuitas.
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