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INTRODUÇÃO

N

ovos clientes dão novos ares à área comercial e, por
consequência, a todo o negócio ao demandarem
estratégias e argumentos diferentes que os convençam

a comprarem os produtos de uma loja.
Além de gerarem novos negócios, rede de contatos e
aumentarem os lucros, novos clientes também desafiam
empreendedores a inovar e buscar melhorias na forma
de empreender.
Assim como eles são fundamentais para o crescimento das
vendas, a dificuldade em atraí-los pode ser um desafio, pois
seu comportamento de compra sempre se altera, seja pelas
tendências lançadas no mercado ou por crises econômicas.
Neste e-book, você encontrará tudo o que precisa para montar
estratégias de atração. Saiba como descobrir o perfil do seu
público-alvo, usar as redes sociais para atraí-los, as melhores
tecnologias para conquistar novos clientes e muito mais.
Boa leitura!
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INTRODUÇÃO

CONHEÇA BEM
SEUS CLIENTES

U

m dos primeiros passos para o bom desempenho na
captação de novos clientes é conhecer intimamente seu
perfil e comportamento de compra. Assim, escolher os

melhores argumentos de venda do produto será uma tarefa muito
mais simples. Conhecendo bem o cliente é possível saber, por
exemplo, suas preferências, estilo de decoração e quais detalhes
podem ser sugeridos no projeto para surpreendê-lo. Até mesmo o
orçamento pode se adequar ao que o cliente está disposto a investir.
Além disso, ao vender um projeto dos móveis planejados, seja para
o quarto do bebê ou para a reforma da sala, a loja recebe uma grande
responsabilidade para que as emoções e desejos dos seus clientes
se concretizem. Saber como conduzir esses momentos e explorar
os laços afetivos não só fideliza os clientes como também são
excelentes maneiras de atrair novos.
Ao conhecer bem seus clientes, a loja saberá qual
dessas sensações e soluções são os argumentos de
vendas irrecusáveis para o cliente e, assim, direcionará
suas promoções e abordagens de venda com base
nessas informações.

E onde encontrar estas informações?
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CONHEÇA BEM SEUS CLIENTES

PESQUISAS
DE MERCADO

BANCO DE DADOS
DOS CLIENTES ATIVOS

Uma das fontes de informações mais valiosa são as pesquisas

Negócios que já estão no mercado podem usar seu banco de dados

de mercado! Elas podem usar dados estatísticos de instituições

para conhecer e atrair novos consumidores, buscando indicações

oficiais como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

dos atuais clientes. E nesse momento a importância de usar bons

Estatística) e também respostas de questionários aplicados a

softwares ERP fica muito clara, pois em vez de usar planilhas com

pessoas que representam o público-alvo, como moradores de

pouca informação e confiabilidade, eles oferecem várias soluções e

determinado bairro ou clientes de uma construtora.

informações para gestão de clientes.

Dados estatísticos podem ser válidos para identificar áreas de

Outra vantagem desses softwares é que eventualmente quando um

concentração residencial ou comercial, poder aquisitivo dos

cliente estiver mudando de casa e solicitar novos orçamentos, seu

moradores nos arredores, faixa etária predominante,

cadastro e histórico de compras poderão ser utilizados para moldar

entre outros.

uma proposta muito mais personalizada.

Já as pesquisas realizadas por questionários podem refinar

Em situações como essa o atendimento será totalmente construído

esses dados com perguntas mais específicas, como a estimativa

com as preferências do cliente, se assemelhando a uma conversa

de gastos com móveis nos próximos anos, qual estilo de

com amigos que entendem muito sobre móveis e decoração.

móveis agrada mais e quais as melhores formas de pagamento.

Essa proximidade e entendimento das necessidades do cliente
é encantadora e certamente fará com que o ele considere fazer

Com esses dados é possível criar promoções e propagandas

indicações da loja para sua família, amigos e novos vizinhos, atraindo

para atrair clientes com muito mais sucesso!

ainda mais clientes.
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CONHEÇA BEM SEUS CLIENTES

CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS

Outra maneira de conhecer o perfil do cliente, identificar as potencialidades do negócio e ter orientações sobre boas práticas do mercado é contratar
consultorias especializadas do setor. Com largo conhecimento do segmento, os consultores podem diagnosticar quais são os pontos fracos do
negócio e um plano de ação para tornar a loja mais competitiva.
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CONHEÇA BEM SEUS CLIENTES

ESTRUTURE SEU
ATENDIMENTO

S

e já ficou claro no tópico anterior que
um bom atendimento pode encantar
clientes e atrair novos, é hora de

estruturá-lo de forma inteligente.
Mais uma vez, o que o cliente da loja valoriza?
Eficiência, agilidade, preço ou exclusividade?
Isso também deverá estar presente durante
o atendimento.
Elementos como a clareza do processo,
conhecimento e total disponibilidade dos
vendedores são absolutamente necessários
para encantar novos compradores e, por isso,
devem fazer parte da estrutura
do atendimento.
Um bom checklist para o atendimento seria:
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ESTRUTURE SEU ATENDIMENTO

EQUIPE DE ATENDIMENTO
ENGAJADA E BEM TREINADA

Além disso, cordialidade e estar sempre disponível para

No momento da compra a equipe de atendimento

quase sempre é a que fica — será muito positiva.

os compradores também são atitudes fundamentais,
pois assim a primeira impressão do cliente — que

deve estar preparada e motivada para envolver o
cliente em um ambiente cativante.
Ter pleno domínio técnico sobre os produtos,
serviços oferecidos e saber conduzir uma
boa explicação ou negociação são alguns dos
conhecimentos essenciais.
Aqui cabe uma adaptação do vendedor
para atender cada perfil de cliente
criando bons argumentos sobre prazos
de entrega, qualidade do material e
instalação a partir das pistas que o
cliente oferece nos primeiros contatos.

Essas pistas, inclusive, devem ser registradas
no cadastro do cliente para serem utilizadas
futuramente, demonstrando que o vendedor esteve
atento ao cliente a todo momento.
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ESTRUTURE SEU ATENDIMENTO

PROCESSOS SIMPLES E EFICIENTE
Outro fator que afeta o atendimento são os processos
que precisam ser executados durante o contato com
o cliente, seja para tirar dúvidas ou realizar vendas.
O cliente precisa sentir segurança no atendimento
do vendedor e processos burocráticos podem
facilmente espantá-lo, como a solicitação do
cadastro de dados bancários do cliente antes mesmo
da demonstração e orçamento do projeto,
por exemplo.
Para finalizar, processos demorados deixam a
equipe de vendas menos produtiva, desperdiçando
o próprio tempo com protocolos e etapas que não
fazem sentido para o negócio.
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ESTRUTURE SEU ATENDIMENTO

MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO
Outro fator de extrema importância para o atendimento é que ele não deve acabar após uma venda. A manutenção do relacionamento é primordial para
garantir a satisfação do cliente e manter seu vínculo com a empresa.

TECNOLOGIAS QUE FACILITAM O ATENDIMENTO
Para condensar e organizar todos esses fatores, os softwares e demais tecnologias desenvolvidas para o atendimento entram na equação
potencializando a experiência do cliente.
Uma loja de móveis planejados deve atender um cliente, agendar visita para medição, realizar orçamento, contabilizar pagamentos, fazer solicitações
para a fábrica com as especificações do projeto e outras diversas etapas que precisam de coordenação e exatidão.
Um software ERP que integre todas as etapas do processo facilitam o atendimento para o cliente e também para a gestão do negócio, que consegue
identificar atrasos e corrigir em tempo hábil para que o cliente não seja afetado, por exemplo.
Centrais telefônicas com URAs que filtram ligações, utilização da tecnologia VOIP, serviços de chatbot para atendimento via aplicativos de mensagens são
tecnologias cada vez mais comuns no atendimento e trazem benefícios de organização, redução de custos etc.
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ESTRUTURE SEU ATENDIMENTO

PROMOVA O SEU
NEGÓCIO ONLINE

F

alar sobre novas tecnologias e não mencionar a internet, as

Um dos pontos positivos da internet é que a promoção e

redes sociais e aplicativos é quase impossível. Os negócios

divulgação no ambiente online é facilmente ajustável a realidade

online já são uma realidade! Com elas surgiram novas maneiras

financeira da empresa e o quanto ela está disposta a investir. É

de divulgar, novos influenciadores da compra, os chamados Digital

possível criar verdadeiras propagandas nas redes sociais, ter um

Influencers e uma infinidade de adaptações que os negócios precisam

resultado incrível sem gastar grandes quantias para a área

fazer para atender essa nova tendência.

de marketing.
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PROMOVA O SEU NEGÓCIO ONLINE

REDES SOCIAIS
Existem diversas redes sociais ativas na atualidade, algumas com foco em imagem,
textos curtos, networking ou que agreguem todos esses elementos, como o Facebook.
Para captar clientes por meio das redes sociais e se relacionar com eles, é preciso,
primeiramente, escolher aquelas que tenham maior relevância em seu mercado.
Quanto mais específica, maior será a probabilidade de encontrar o público interessado
naquele assunto. É o caso do Pinterest, que pode ser uma ferramenta muito valiosa
para empresas da área de decoração por valorizar imagens e fotografias, por exemplo.
A criação de uma página no Facebook também é quase obrigatória em todos os tipos
de negócio! Além da página, é possível criar grupos de interesse, conectar com outras
marcas e muito mais.
Ela permite que uma loja de móveis planejados informe seus clientes sobre novidades
de decoração, promoções e também aproveite esse recurso para descobrir o que seus
clientes pensam, valorizam ou estejam em busca. Essa tendência é tão forte que um
de seus efeitos foi o surgimento do chamado SAC 2.0, canal de relacionamento com
o cliente que tem como base as redes sociais. O SAC 2.0 atua nas redes sociais para
solucionar dúvidas e reclamações dos clientes, além de responder comentários ruins
que podem influenciar outros potenciais compradores.
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PROMOVA O SEU NEGÓCIO ONLINE

MÍDIAS PAGAS

BLOG

Anúncios do Facebook, links patrocinados, banners,

Os blogs são normalmente hospedados dentro dos sites

conteúdos patrocinados em blogs especializados são

das empresas, e divulgam as novidades da empresa e

os exemplos mais conhecidos de mídias pagas.

outros conteúdos que podem atrair novos clientes, como
dicas de limpeza dos móveis ou maneiras de conservá-

Possuem uma série de vantagens, como a

los por mais tempo. A divulgação destes conteúdos

possibilidade de flexibilizar investimentos, permitir

atrai clientes que estão sempre em busca de produtos e

a escolha de quem receberá os anúncios, aumentar a

serviços relacionados e, assim, geram novas vendas.

visibilidade da empresa além de gerar mais volumes
de acessos ao site da empresa e, por consequência,

Mas entre a divulgação e a venda existe um caminho

mais contatos.

a ser percorrido, na verdade, um funil de vendas! O
chamado Funil de vendas do marketing de conteúdo

Portais de notícias abordam diversos

planeja quais conteúdos serão escritos para o blog, de

assuntos, como decoração, política, negócios,

forma a conduzir um grande número de leitores entre as

saúde e comportamento.

etapas de descoberta, interesse, consideração, intenção,
avaliação e compra. Como em um funil, o grande
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Uma empresa de móveis para escritórios

número de visitantes no blog vai reduzindo à medida

pode contratar um banner em matérias

que os conteúdos ficam mais específicos, levando à

relacionadas ao mundo dos negócios,

área comercial da empresa apenas aqueles clientes que

por exemplo.

realmente estarão muito propensos à compra.

PROMOVA O SEU NEGÓCIO ONLINE

UTILIZE A
EXPERIÊNCIA DO
CLIENTE PARA
RETENÇÃO

S

e a empresa já identificou o perfil consumidor de seu público-alvo, soube
gerar novos negócios por meio de sua eficiência operacional e abraçou as
oportunidades que o ambiente online proporcionou para os negócios, é

chegado o momento de reter os resultados alcançados.
E este tópico faz parte deste e-book justamente por ser preciso associar atração
à retenção de clientes. Se ao atrair o cliente uma promessa é feita, a forma de
mantê-lo fidelizado será cumprindo o que foi ofertado e surpreendendo em
outros aspectos.

OVERDELIVERING - ENTREGA ALÉM DO ESPERADO
O termo em inglês overdelivering é utilizado para nomear a estratégia de
entregar além do esperado pelo cliente superando positivamente
suas expectativas.
Demonstrar atenção às necessidades do cliente e eficiência são ingredientes
perfeitos para fidelizá-los e também construir uma boa imagem para os novos.
Isentar o cliente de taxas de entrega, oferecer upgrading do material utilizado no
projeto sem custo adicional ou concluir a instalação antes da data prevista são
bons exemplos de como surpreender o cliente.
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UTILIZE A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE PARA RETENÇÃO

PÓS-VENDA PROATIVO
Outro campeão na experiência do cliente, o pós-venda atua
de forma a garantir a satisfação do cliente mesmo depois da
compra e para isto pode atuar de forma proativa.
Acompanhar a entrega e instalação de móveis contratados,
enviar emails com o conteúdo novo do blog da loja ou até
mesmo indicar parceiros para complementar o projeto de
decoração do cliente são formas proativas do pós-venda.
Seja por meio do overdelivering ou pós-venda,
a empresa poderá ter maior controle sobre a
impressão que o cliente terá sobre seus produtos
e serviços, fazendo com que sua experiência seja
inesquecível e prolongada.
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UTILIZE A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE PARA RETENÇÃO

CONCLUSÃO

A

trair clientes não deve ser uma

ou de posicionamento da marca. Deve fazer

estratégica, afinal de contas, novos clientes

ação isolada, mas, sim, estar em

parte do ciclo do negócio, estar em sintonia

fomentam o negócio e uma vez atraídos devem

concordância com outras estratégias da

com o lançamento de novos produtos e ter

ser cultivados para tornarem-se

seus resultados medidos para atestar a eficácia

fiéis compradores.

empresa, sejam elas comerciais, de marketing
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CONCLUSÃO

Nascida no setor moveleiro, a Focco é uma empresa que há 28 anos oferece as
melhores práticas de gestão ao mercado.
Ela atua junto dos seus clientes como parceira na gestão, oferecendo recursos
que congregam tecnologia e as melhores práticas de gestão do mercado.
A empresa conta com um time de consultores especialistas, que detém um
índice de mais de 90% de satisfação no atendimento.
São inúmeras parcerias de sucesso, com pequenas, médias e grandes
empresas. Uma história de sucesso que vai mudar a rentabilidade, trazendo
mais sucesso à sua loja!

