
ARGUMENTAÇÃO 
COMERCIAL
ARGUMENTOS PARA UMA BOA NEGOCIAÇÃO



Democratizar conhecimento, 
com objetivo de tornar a 
relação com o cliente mais 
profissional, transparente e 
saudável/rentável.

PROPÓSITO



QUEM SOU EU?

Kátia Marim Treviso

• Jornalista

• Especializada em Marketing Estratégico

• Experiência em Gestão de Vendas

• 20 anos de experiência na líder de mercado

• 3 anos como consultora independente

• Foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais



Agenda de hoje

• Mitos da 
negociação

• Preparação

• Argumentação

• Objeções



6 MITOS DA NEGOCIAÇÃO



“

”

ARGUMENTAR É 
APRESENTAR 
TUDO O QUE EU 
DESEJO QUE O 
CLIENTE COMPRE
CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”

QUANTO MAIS EU 
FALAR DOS 
DIFERENCIAIS DA 
MINHA EMPRESA, 
MAIS O CLIENTE VAI 
SE CONVENCER
CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”
EU PRECISO SER O 
MELHOR EM 
RELAÇÃO A TODA 
CONCORRÊNCIA
CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”

O CLIENTE NÃO 
PODE TER 
TEMPO DE 
PENSAR PARA 
NÃO DESISTIR
CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”

EU PRECISO 
ESCONDER AS 
MINHAS 
FRAQUEZAS DE 
QUALQUER JEITO
CRENÇAS DE VENDEDOR



“

”
O PREÇO É O 
PRINCIPAL 
ARGUMENTO QUE 
DEFINE A DECISÃO 
DE COMPRA
CRENÇAS DE VENDEDOR



PREPARAÇÃO



Quatro etapas
que garantem
boas 
argumentações!



Conhecer e se conectar ao cliente

Entender profundamente os benefícios dos 
produtos e serviços oferecidos

Conhecer o mercado concorrente, 
incluindo forças e fraquezas

Ter Inteligência Emocional para perceber
gatilhos que exijam os melhores argumentos
e contra-argumentos e em qual momento



1) Escuta 

Ativa



Para criar
conexão é 
preciso ter
curiosidade sobre
o cliente.



É preciso ter ouvidos de 
ouvir para identificar o 
perfil de quem está
negociando.



O que é Importante



2) 

Engajamento



TER SEGURANÇA PARA 

APRESENTAR OS 

BENEFÍCIOS DOS 

PRODUTOS OFERTADOS

Não basta entregar um manual 

técnico dos produtos para os 

vendedores. É preciso que eles 

exercitem os argumentos 

comerciais, criando engajamento.



3) Concorrência



BONS VENDEDORES ANALISAM
FREQUENTEMENTE AS FORÇAS E AS 
FRAQUEZAS DE SEUS PRINCIPAIS
CONCORRENTES.

Análise SWOT



4) Inteligência

Emocional



Além de técnica comercial, 
o vendedor precisa ter
feeling para entender qual 
o melhor momento e quais
argumentos usar para 
cada venda.



Argumentação



Vamos às principais
argumentações do 
segmento de elevadores.



Fabricante 

O que você entende por SER FABRICANTE?

Faz décadas que as multinacionais montam
equipamentos utilizando fabricantes de componentes
instalados ao redor do mundo.

Hoje as antigas fabricantes são montadoras!

O que faz a diferença é ter a propriedade do 
“projeto de fabricação”, escolhendo os melhores
componentes e tecnologias combinadas.

Qual é o posicionamento da sua empresa?



Líder de Mercado

Por que a liderança de mercado é tão importante?

Além das questões administrativas e operacionais, ser 

líder de mercado traz prova social que é o principal 

argumento para gatilhos mentais importantes no 

momento da negociação.

É fundamental entender qual é o líder de mercado 

na sua região e o que isso significa para o cliente. 

A partir desse ponto, é preciso criar um 

posicionamento da sua empresa.



Multimarca

O que significa ser multimarca?

A característica de uma empresa multimarca é 

atender diversas tecnologias, com mão-de-obra

treinada para esses equipamentos e 

disponibilidade de peças para cada uma dessas 

tecnologias.

Mas qual o benefício para o cliente de contar

com uma empresa multimarca?



História que conecta

De onde vem a sua empresa?

A história da empresa pode ser fonte de conexão para 

alguns clientes. Uma empresa nacional, que conhece

bem a região em que atua pode ter mais significados do 

que uma empresa de abrangência internacional que 

segue padrões, mas não tem vínculos emocionais com 

os clientes.

Qual é a história que melhor se conecta com seu

cliente?



Estrutura 

operacional

O que a sua estrutura operacional fala da sua empresa?

A parte visual é um gatilho emocional bastante significativo.  A sede
e as filiais da empresa (tamanho, identidade visual, conservação), o 
tamanho da frota, quantidade de funcionários, o uniforme dos 
técnicos causam muito impacto.

Mas a estrutura operacional precisa ser traduzida em benefícios:

 Qual é o tempo de atendimento para chamados de 
emergência?

 Seus técnicos sabem conversar com o cliente e mostram orgulho
de onde trabalham?

 O almoxarifado dá conta de atender a maior parte da 
demanda?



Peças originais

Qual o benefício de utilizer peças originais?

Peças originais são adquiridas dos mesmos

fornecedores que abastecem o fabricante do 

elevador.

Apresentar sua lista de fornecedores e os benefícios

de contar com esses parceiros é fundamental.

E atenção: ao utilizar o argumento que compra da 

“fabricante”, apresentar a prova!



Peças 

recondicionadas

Sua empresa utiliza componentes recondicionados?

O conserto de peças é um argumento que exige cuidado. 
Alguns clientes podem reconhecer os benefícios do 
recondicionamento devido aos valores mais acessíveis e 
redução de resíduos no meio ambiente.

Muitos consumidores brasileiros são resistentes. 

É fundamental explicar como e onde é feito o 
recondicionamento, o tempo de vida útil após o conserto
e a garantia da qualidade.



Qualidade na 
manutenção

O principal componente em uma
boa manutenção é o 
conhecimento técnico e a 
habilidade do profissional que 
está na casa de máquina.

Seu técnico “nasceu” na
tecnologia do cliente, mas como
ele se recicla? Apresente
comprovantes que indicam a 
preocupação da empresa em
desenvolvimento das habilidades
técnicas e comportamentais.



Equipes de 

apoio

Sua empresa se resume a equipe

técnica?

Como a sua empresa está

formatada? Quais são as áreas de 

suporte dos técnicos? O que esses

profissionais contribuem para a 

qualidade do atendimento?

O cliente precisa criar confiança nas

equipes de apoio.



Menor preço

Preço é sempre relativo a alguma referência.

O menor preço é objeção de cliente que 

“deseja algo mais”.

Não existe almoço grátis. O menor preço vai

impactar em redução de algum custo. Por mais

enxuta que seja a estrutura da sua empresa, 

existe um custo básico que precisa ser mantido

para garantir a qualidade do serviço no seu

cliente.



Não dá para 
pensar em 
argumentação 
sem pensar em 
objeções!



Referência

O cérebro humano trabalha melhor com 

algum referência.

Qual a referência comparativa que seu

cliente usa?



NÃO TENHA 

MEDO DE 

PERGUNTAR!

 Já teve experiência com outras

empresas de elevador?

 Como foi essa experiência?

 O que marcou positivamente?

 O que poderia ter sido melhor?



MAS NÃO ESQUEÇA DE 

ANOTAR!

 As objeções são respondidas a 

medida que conhecemos as 

referências dos clientes.

A contra-argumentação é a 

utilização do melhor argumento no 

momento certo.



CADA CLIENTE UM 

ARGUMENTO!

O bom representante comercial tem Inteligência Emocional para identificar 

as objeções dos clientes e como trata-las!



Obrigada

Para mais informações:

 katiamtreviso@zuncapress.com

 11 9 8999-4641

 Instagram e Linkedin: @katiatreviso

mailto:katiamtreviso@zuncapress.com

