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Para isso, existem algumas formas de gerenciamento, da 
mais tradicional, com atendimentos presenciais, à online, 
que oferece soluções de maneira simples e totalmente pela 

internet, além das digitais, que se utilizam de tecnologia para 
apoiar o atendimento sem eliminar o atendimento de um profis-
sional que dará suporte e orientação técnica. Cada uma possui 
vantagens e desvantagens e serão indicadas conforme o tipo 
do negócio e as expectativas e necessidades do empreendedor. 

Para começar, vamos abordar as vantagens de cada uma. É 
impossível não mencionar o preço como o grande ganho da con-
tabilidade online (ou por plataforma). Para negócios iniciantes, 
com pouca verba e que necessitam apenas de serviços pontuais, 
como a entrega de obrigações acessórias e emissão de notas fi-
cais, pode ser uma ótima alternativa. Além disso, algumas delas, 
como a da Capital Social, escritório em que atuo há mais de 10 
anos, permite até a emissão de boletos, mediante uma taxa extra. 

Pode-se dizer que a modalidade virtual entrega o necessário para 
fazer a gestão financeira de um pequeno negócio – ou, melhor, 
um negócio com baixa complexidade. A principal desvantagem 
da contabilidade por plataforma é também o benefício da mo-
dalidade presencial, em que um escritório faz um atendimento 
consultivo para o sucesso dos negócios da empresa. 

Além de entregar tudo que já foi mencionado anteriormente, nessa 
opção, o empresário tem todo o suporte técnico que precisa no seu 
dia a dia, podendo tirar dúvidas a qualquer momento com uma equipe 
especializada. Assim, ao contrário da plataforma, não é necessário 
aplicar uma inteligência ao cadastramento de dados nos formulários, 
nem mesmo se atentar a prazos de entrega de documentos. 

A contabilidade é uma área essencial a toda empresa. Estar em dia com a gestão contábil, fiscal e financeira 
garante vida longa ao negócio, além de facilitar seu planejamento estratégico. 
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e indústria, justamente por serem áreas de alta complexidade 
contábil e fiscal: têm venda entre estados, operações de troca, 
ações sob as quais incidem uma série de regras tributárias que 
a contabilidade online não vai dar conta.

Entendo que há vantagens e desvantagens em cada modalida-
de e, por isso, optei por adotar as duas na Capital Social – uma 
contabilidade híbrida, que atenda a diversos perfis de clientes e 
facilite o dia a dia do empreendedor. Nossa plataforma é rápida, 
simples e intuitiva: não é difícil encontrar as informações dentro 
do site ou aplicativo. 

Já para quem opta por nossos serviços como escritório, ofe-
recemos uma consultoria contábil, com estratégias baseadas na 
inteligência do negócio, orientação técnica e trabalho proativo. 
Acredito que essa seja a tendência da contabilidade do futuro, 
uma contabilidade digital que conte também com toda assistência 
necessária para o negócio. 

O cliente cadastra as informações no site, que ficam disponíveis 
para nossa consultoria, tem todos os serviços disponíveis e também 
pode ligar e obter uma orientação técnica personalizada, um apoio 
efetivo. O importante é entender que, em ambas modalidades, 
há tecnologia envolvida. Mesmo o cliente mais tradicional, con-
servador, precisa se atualizar porque o mundo mudou. 

As entregas de documentos não são mais feitas por meio de 
office-boys, mas pelo próprio preenchimento online. O mundo 
é mais interativo, ágil e veloz – e a contabilidade jamais ficaria 
de fora dessa tendência.

(*) - É perita contábil, trainer em gestão, mentora e responsável técnica da 
Capital Social, escritório de contabilidade que objetiva facilitar o dia a dia do 

empreendedor (https://capitalsocial.cnt.br/).
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As seis competências mais efetivas 
do Vendedor de Alta Performance
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Pode ser que seja uma dúvida de diversos vendedo-
res, entender quais as competências mais efetivas 

utilizadas atualmente para vender mais? Ou ainda, o 
que os vendedores de alta performance normalmente 
fazem de diferente para chegar em outro estágio em 
relação as equipes comerciais?

Separei seis competências, que em minha forma de 
pensar, são os diferenciais entre o vendedor comum 
e o vendedor de alta performance.

1 – Usar uma Comunicação Efetiva:
A comunicação é o calcanhar de aquiles dentro 

das organizações.
É importante que todos saibam que uma comunica-

ção só acontece quando alguém fala e a outra pessoa 
entende o que está sendo dito.

Atualmente a comunicação digital é uma boa forma 
de fazer negócios, porem existem alguns desafios 
para superar.

Não conseguimos decifrar o tom da linguagem, 
dependendo de como é escrito um texto podemos 
interpretar errado, tanto positivamente quanto ne-
gativamente

Também a escrita simplificada é um grande caminho 
para não ser entendido

Outro ponto é que quando não somos atendidos 
imediatamente, imaginamos diversas coisas que nem 
sempre são verdadeiras, pensamos que as pessoas 
não responderam por que escrevemos algo que não 
deveriamos ter escrito, quando na verdade, se tratava 
apenas do tempo que a outra parte tinha disponível 
para nos responder.

A comunicação digital também foi prejudicada pela 
quantidade de fake news, o que leva à desconfiança 
daquilo que escrevemos ou compartilhamos.

Os vícios de linguagem atrapalham também sua 
comunicação, né, tá, ok, então, e gírias podem reduzir 
o público que parou para te ouvir.

A comunicação vocal está pautada em entonação 

e ênfase no que dizemos. Dentro desse caminho, o 
volume do som e a quantidade de palavras, fará todo 
sentido.

E a comunicação não verbal, tem a ver com gestos, 
expressões faciais e corporais, postura e olhares, o 
que deve fazer conexão com a comunicação vocal. 
As duas juntas representam 93% do que as pessoas 
analisam em uma conversa ou apresentação.

Cada público tem sua forma de assimilar o que 
dizemos, então é nossa responsabilidade e obrigação 
adequar nossa comunicação para sermos entendidos

Considerando o círculo dourado do Simon Sinek, 
todas as pessoas sabem bem o que elas fazem, al-
gumas pessoas e empresas sabem como fazer, mas 
apenas uma pequena quantidade sabe muito bem o 
porquê fazem.

Na comunicação é a mesma coisa, sempre que esta-
mos nos comunicando profissionalmente, precisamos 
saber o porquê antes de tudo

2 – Usar Técnicas de Perguntas
Perguntas abertas, provocam o cliente, a explicar 

o que ele necessita, mesmo que ele não saiba tudo o 
que precisa. No primeiro momento ele dá ao vende-
dor um norte para que possa fazer novas perguntas 
e aos poucos entender as necessidades implícitas e 
explicitas do cliente.

Algumas técnicas apresentam quatro passos para 
que as sequências de perguntas levem a conversa 
para o fechamento do negócio.

Perguntas Iniciais – Nos fazem entender a situ-
ação atual de um determinado problema

Perguntas Emocionais – Elas levam o cliente 
a descobrir os motivos pelo qual quer resolver um 
problema, motivado pela emoção

Perguntas Agravantes – Essas perguntas agra-
vam o problema do cliente para que ele descubra que 
precisa resolvê-lo imediatamente

Perguntas de fechamento – Nessa fase de per-
guntas, ele descobre que o momento é aquele e que 
resolver o problema só depende dele 

3 – Usar Técnicas de Persuasão
É importante dizer que persuasão não é manipula-

ção, a manipulação beneficia somente uma das partes 
e a persuasão beneficia ambos os lados.

As técnicas de persuasão são utilizadas para que o 
cliente tome sua decisão rapidamente durante a nossa 
abordagem, caso ele deixe para pensar ou decidir mais 
tarde, poderá nunca mais voltar a falar conosco pela 
facilidade de fechar com aquele que for mais 
cômodo e não necessariamente o melhor.

Entre as melhores técnicas de persuasão, 
podemos citar a escassez, porque as pesso-
as gostam de comprar quando tem pouco em 
estoque, quando tem muito de algo perde-se 
o desejo. Temos também a técnica de contar 
histórias, que faz o cliente prestar atenção no 
que estamos contando e visualizar o produto ou 
serviço na vida deles atendendo suas expecta-
tivas e necessidades.

4 – Humanizar os Relacionamentos 
Quando humanizamos os relacionamentos, 

criamos laços de afinidade e abertura e o que 
parece ser um trabalho difícil de fazer é mais 
fácil do que se imagina.

Estar por perto quando o cliente nos procurar, 
retornar imediatamente, ser flexível e trans-
parente, se colocar à disposição para resolver 
problemas e fazer o cliente ganhar tempo, di-
nheiro e qualidade de vida é uma das melhores 
técnicas para se conseguir algo dele.

Se considerarmos que o cliente é importante, 
humanizar é uma continuação desse respeito e 
agradecimento por ele nos dar a oportunidade de 
participarmos de sua evolução e sua satisfação.

5 – Organização
A gestão de tempo é uma competência para 

produzir mais em menos tempo através da orga-
nização, priorizando suas tarefas e dando foco e 
atenção a uma atividade de cada vez.

Eliminar as distrações e deixar de procrastinar 
fazem parte desse processo, mas o principal na 
gestão de tempo é a mudança de mindset, nada 
acontecerá se não houver a mudança do modelo 

mental, de perspectiva, dos conceitos e visões 
diferentes.

Como dizia Albert Einstein “Loucura é 
querer resultados diferente, utilizando as 
mesmas ações”

6 – Fazer uma Apresentação de Valor – 
Quanto melhor e mais rápido você se apresenta, 
mais você influencia pessoas.

Para realizar um pitch de vendas, você pre-
cisa focar a apresentação nas vantagens que 
poderá proporcionar para a pessoa que esta 
te ouvindo, sem se estender na apresentação, 
mas sendo assertivo, indo direto ao ponto. 

Se desenvolver constantemente essas com-
petências, mais próximo de um vendedor de 
alta performance você estará. Para que isso 
ocorra, terá de ter humildade em aceitar que 
pode estar atrasado quanto às competências e 
também pode estar errando em alguma etapa 
do funil de vendas.

Mudando o modelo mental, o caminho certo 
se abrirá e o sucesso estará mais próximo de 
você.

(*) 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 especiali-

zado em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP .  Professor de Pós e 

MBA na B. I. International e Senac , é também Escritor do 
livro Atitude Profissional.
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Basta preencher as informações necessárias, que serão indicadas 
por esses profissionais, e deixar que o escritório tomar conta do 
restante. Portanto, uma das desvantagens da plataforma é jus-
tamente essa necessidade de manter uma organização e ter um 
conhecimento prévio sobre legislação fiscal e trabalhista, além 
das obrigações contábeis. Se há dúvidas ou desconhecimento 
sobre algum processo, contratar uma orientação à parte pode 
acabar estourando o orçamento previsto para o mês.

Para decidir qual a modalidade mais adequada para cada ne-
gócio, é essencial levar em consideração alguns pontos, como a 
complexidade da atividade, a quantidade de notas fiscais emiti-
das e também de funcionários. Mas uma notícia é animadora: ao 
contrário do que muitos pensam, a contabilidade por plataforma 
é válida para empresas de todos os portes e segmentos! 

Basta entender o que se espera da prestação desse serviço. 
A única ressalva que eu faria seria para empresas de comércio 

CONTABILIDADE: 
ESCRITÓRIO OU PLATAFORMA?

VANTAGENS E DESVANTAGENS


