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Muito embora quase nada tenha mudado ainda 
em relação ao novo normal, acredito profun-

damente que existirá uma mistura entre o normal 
e o anormal, o que as pessoas pensam que poderá 
mudar e o que realmente já está mudando, mas não 
está sendo percebido ainda.

A sociedade demora bastante para mudar, não 
é por acaso que velhos conceitos que já deveriam 
estar sendo utilizados nas organizações, como por 
exemplo, comunicação não violenta se torna novi-
dade mesmo tendo sido criado na década de 1960, 
porém, o mais cômodo, o mais gostoso, não são 
esses que de certa forma impõe um método único de 
lidar com uma situação, e sim aqueles que a própria 
sociedade criou e até gostam de praticá-lo por que 
virou um vício.

Em vendas é a mesma coisa. Já tivemos épocas 
onde se vendia tanto que os vendedores fugiam de 
pedido, outras, vendíamos pelo preço que queriamos 
e também tivemos momentos onde corríamos atrás do 
cliente praticando a insistência (técnica de desespero) 
e não a persistência (técnica lógica de entender o 
momento do cliente), enfim, já passamos por muitas 
situações, mas nada será parecido a essa pela qual 
estamos passando hoje com a pandemia.

E por isso, achei importante sugerir 13 pontos 
fundamentais que ainda poderão dar certo, mas esses 
pontos, precisarão ser revistos mensalmente confor-

me o contato que o vendedor terá com o consumidor 
dele (seja PF ou PJ).

Antes quero apenas ressaltar que a tecnologia não 
será esquecida, ela está tendo continuidade em todos 
os campos e a sua importância é quase que vital em 
todos os mercados e tamanhos de empresas.

As 13 sugestões são:
Mesmo que nada mude no seu núcleo, no seu 

convívio, no seu mundo, pense que as coisas poderão 
mudar a qualquer momento, de um dia para o outro, 
o que significa que você poderia estar errado, mas 
não despreparado.

Podemos sofrer inúmeras mudanças desde as tec-
nológicas, comportamentais e também de conceitos, 
de visão, de modelo de negócio, o que importa é que 
estejamos abertos para mudar.

Se o foco do cliente for em preços mais baixos, 
por causa do empobrecimento das pessoas (físicas e 
jurídicas), então o volume é o que te fará sobreviver, 
nesse caso a prospecção, redes sociais e sites bem 
estruturados serão fundamentais para estar conectado 
com o cliente.

Tenha foco nos seus objetivos pessoais e profis-
sionais, quanto mais saímos do foco, mais difícil será 
conquistar a prioridade, a meta, não esqueça disso.

Tenha curiosidade em se atualizar e procurar o 
novo sempre, não se acomode, não fique na zona de 
conforto, aprenda, leia, estude algumas metodologias 
e ferramentas para desenvolver melhor o seu trabalho, 
se aperfeiçoe constantemente, um pouco por dia.

Tenha criatividade e seja persistente no cenário apre-
sentado, mude a argumentação, a estratégia quantas 
vezes forem necessárias para superar as dificuldades.

Esteja totalmente antenado para oportunidades 
que surgem ou surgirão no decorrer da sua vida, 
dos negócios, às mudanças de necessidades dos 
clientes.

Mude o mindset (modelo mental) e pense diferente 
sempre que precisar, não acredite que existe apenas 
uma verdade, a partir de agora, existirão muitas 
verdades, teste, teste, até encontrar a sua verdade 
ou a do seu mercado.

Não faça comparações entre mercados e pessoas, 
mas entenda o seu público, somos diferentes, únicos 
e o nosso público também, então não tenha receitas 
prontas, customize, personalize e trate caso a caso 
em cada demanda.

Não existe certo e errado, se der certo você será o mo-
delo positivo, se der errado, você será o modelo negativo, 
por isso, faça de tudo para ser o modelo positivo, esteja 
interessado, comprometido e engajado com tudo o que faz.

Mantenha sonhos e objetivos vivos, sem eles você 
não consegue ir muito longe, temos de ter sempre a 
cenoura na frente e correr atrás dela.

Venda somente produtos e serviços que você acre-
dita, confia ou utilizaria. Disponibilize no momento, 
produtos ou serviços que possam ajudar pessoas ou 
empresas a resolverem seus problemas ou concreti-
zarem suas vontades, desejos e sonhos.

Desligue-se nos finais de semana, mas não total-
mente a todo momento que puder diga o que faz para 
amigos, colegas, parentes, deixe todos atualizados 
em relação à sua profissão. As indicações ainda são 
a chave do sucesso.

Existe uma complexidade muito grande no pro-
cesso de vendas, porque concretizar uma venda 
não depende somente de nós, e sim de todos os 
envolvidos, mas a sua parte como vendedor é a mais 
importante, pois tecnicamente, você tem a obrigação 
e responsabilidade de oferecer a solução certa para 
cada caso que for apresentado. A arte está nisso, 
pensar no cliente antes e esperar que a comissão 
seja uma consequência, sem cair em tentação.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado em 
Administração e Artes Cênicas – Ator, com especializado 
em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e Nego-

ciação e Vendas pela FAAP.  Professor de Pós 
e MBA na B. I. International e Senac, é 

também Escritor do livro Atitude Profissional.

“O que a série 
nos ensina é: 
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e ouse! Antes de 
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negócio, use e 
abuse dos dados, 

transformando-os 
em soluções para 
minimizar riscos. 
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Uso alguns exemplos e explico como cada uma delas apre-
senta uma metodologia e você sequer reparou. Na série 
La Casa de Papel, podemos observar a clássica pesquisa 

de Análise de Concorrentes. Se você ainda não assistiu a série, 
trata-se de um grupo de nove ladrões, liderados por um Professor 
que prepara o roubo do século na Casa da Moeda da Espanha, 
com o objetivo de fabricar o próprio dinheiro em quantidades 
incalculáveis e nunca antes vista. 

O Professor, responsável pelo planejamento do assalto, ana-
lisou profundamente todos os funcionários do banco, para que 
pudesse entender cada um de forma a facilitar a execução de 
seu plano de ação.

Além disso, ele também analisou a fundo a polícia, se aproxi-
mando de um dos membros da investigação, como se estivesse 
realizando um cliente oculto, uma técnica de pesquisa muito 
utilizada em casos de análise de concorrência. 

Nesse caso, ele conseguiu entender a forma que eles pensavam 
e agiam. E, assim, os assaltantes sempre estavam um passo à 
frente de todos. 

Em Breaking Bad, o professor de química, Walter White, é 
diagnosticado com um câncer terminal e decide dar uma revi-
ravolta na sua vida, passa a produzir um produto usando seu 
conhecimento químico e com muita pesquisa, ele consegue 
desenvolver algo sem igual, de qualidade impecável, fazendo 
com que sua fama se espalhe rapidamente e seu produto seja o 
mais desejado do mercado. Mas as pesquisas não pararam por 
aí. Afinal, não adianta ter o produto perfeito e ninguém saber 
da existência dele né? 

Você já ouviu falar nos 4 P’s do marketing? Os 4 P’s são um 
famoso conceito que resume os quatro pilares básicos de qual-
quer estratégia de marketing, todos eles começando pela letra P: 
produto, preço, praça e promoção. Pensando nisso, o professor 
pesquisou sobre praça e promoção para escalar a venda de seu 

Engana-se quem pensa que pesquisa de mercado é somente um questionário com perguntas clichês que vemos nas ruas e muitas vezes, passamos batido 
para que não sejamos parados. Na verdade, a Pesquisa de Mercado está tão presente na nossa vida quanto podemos imaginar. 

Prova disso, são as séries de sucesso que temos acompanhado por bastante tempo. 

produto. Sempre que possível realize uma pesquisa de teste de 
produto e/ou serviço e tenha certeza da qualidade do que você 
está oferecendo antes de lançar no mercado. Assim, será mais 
fácil e rápido de avançar e escalar. 

E agora que tal entender melhor pesquisa através de Game of 
Thrones?A série conta uma única história através dos olhos de 
muitos personagens. Isso faz com que o público tenha perspectivas 
múltiplas de um fato e dos personagens. Enquanto para alguns 
Eddard Stark é um herói honorável que morre injustamente, 
para Deanerys Targaryen ele é o guerreiro frio que dizimou sua 
família! Dependendo da pessoa, uma coisa pode ter significados 
inteiramente diferentes. 

Essas diferentes perspectivas ajudam a expandir seu próprio 
ponto de vista e deixa que você observe o mundo com mais 
compreensão e empatia. Uma excelente técnica de pesquisa é o 
mapa de empatia, ferramenta que ajuda a criar pontos de vista e 
gerar insights que ajudam a entender problemas e necessidades 
das pessoas. 

Já criei, através do mapa de empatia, personas para que um 
de meus clientes, do ramo de aplicativos de mobilidade, pudes-
se entender melhor seu público alvo e aumentasse seu market 

share, que é uma porcentagem que corresponde à relevância 
de uma empresa diante dos competidores da indústria em que 
ela atua. Ele pode representar o valor de mercado, a porção de 
um público que prefere aquela marca, o volume de vendas entre 
outros aspectos mercadológicos. 

Para fechar com chave de ouro o mundo das séries e pesquisa 
de mercado, vamos falar de Stranger Things. Mesmo que você 
ainda não tenha assistido, com certeza você já deve ter visto todo 
o alvoroço em torno da série, que é uma trama repleta de um bom 
suspense e ficção científica. Em 
resumo, a série narra história de 
Will Buyers, que desaparece e 
seus melhores amigos saem à 
procura dele, mas sem querer 
acabam encontrando Eleven, 
uma outra criança perdida, e a 
escondem. 

Os meninos, Eleven e a mãe 
de Will não acreditam que garo-
to tenha fugido ou sido morto. 
Então, durante os oito episódios 
da temporada, eles investigam o 
que pode ter acontecido e ten-
tam encontrá-lo. Mas o que tudo 
isso tem a ver com pesquisa? 
Na série, os personagens estão 
sempre ligados no universo 
geek, lêem muito, investigam e 
logo colocam em prática o que 
foi aprendido, isso faz que seus planos tenham uma margem de 
erro pequena. O chamado risco calculado. 

O que a série nos ensina é: pesquise, planeje e ouse! Antes de 
dar qualquer passo arriscado no seu negócio, use e abuse dos 
dados, transformando-os em soluções para minimizar riscos. 
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Pesquisas, que se tornou referência no segmento de pesquisas de mercado.
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