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Estruture o Ponto de Venda e divulgue seu negócio

• Avalie as vendas dos anos e meses anteriores para 
identifi car quais são os produtos e quantidades que 
podem ser vendidos.

• Atente para a composição dos estoques. Novos pedidos 
apenas complementarão o mix para as vendas de fi nal 
de ano. Antes de realizá-los, faça um levantamento dos 
estoques vendáveis.

• Negocie bem os preços, os prazos de entrega e as 
condições de pagamento, garantindo a pontualidade 
de entrega e evitando a falta de produtos.

• Facilite o armazenamento e movimentação dos produtos 
de modo a garantir a rotatividade, observando datas 
de validade e integridade.

• Utilize a vitrine de sua loja para dar visibilidade aos itens 
que precisa vender mais e ofereça um ambiente capaz de 
gerar uma experiência de compra positiva. Dê destaque 
a produtos criativos e inovadores para atrair o cliente, 
aliando o visual interno à vitrine da loja.

• Organize os produtos de modo que fi que ao alcance das 
pessoas. A iluminação deve estar adequada ao ambiente 
e à proposta do negócio.

• Ofereça um ambiente agradável, deixando o cliente 
satisfeito e aumentando as vendas.

• Exponha os preços dos produtos disponíveis nas vitrines, 
de forma simples e visível, seja em peças ou em tabelas 
ao lado da mercadoria.

• Cuide da aparência pessoal de sua equipe e de sua loja. 
Caso não possua loja física, o seu ponto de venda é a 
forma utilizada para oferecer os produtos/serviços aos 
clientes, tais como: site, catálogo e até mesmo 
a apresentação pessoal do profi ssional que executará 
algum tipo de serviço.

• Planeje a divulgação de seu negócio com antecedência. 
Esta ação é importante para aumentar suas vendas, 
mas para funcionar, precisa estar focada no seu público. 

O ponto de venda é responsável por atrair o cliente para dentro da loja, possibilitando o contato com seu produto/
serviço. Aproveite a oportunidade e se prepare para recebê-lo!





Calcule corretamente o preço de venda

Na formação do preço, fi que atento às vendas a prazo.

O cliente aceita desconto, mas não recebe bem a informação de aumento para as compras parceladas.

• Agora é a hora de aumentar a sua margem de lucro. 

Após o Natal será o momento de liquidar o estoque 

restante e, então, você precisará reduzir os preços 

a valores que apenas cubram os custos. Não realize 

promoções baseadas em descontos nesse momento.

• Se as compras de mercadoria forem feitas em maior 

quantidade, para se conseguir redução signifi cativa 

dos custos haverá possibilidade de ganhos maiores 

nessa época.

• Preços competitivos são aqueles que estão próximos 

aos praticados pela concorrência. Valores praticados 

acima do mercado devem ser justifi cados com algo que 

seja importante para o cliente, ou seja, um diferencial 

ou valor percebido.

• Os gastos com impostos, estrutura física, e despesas 

gerais da empresa são pagos pelo cliente quando 

adquire um produto ou serviço da sua empresa. 

Considere-os para formar o preço de venda.





• Procure realizar trocas sempre que o cliente 
precisar. Trocas bem-feitas criam satisfação 
nos clientes, que contam a experiência positiva 
para outras pessoas. Há também a possibilidade 
de novas vendas no momento da troca de um 
produto.

• Ouça o cliente e ofereça as soluções de acordo 
com suas expectativas. Fuja do atendimento 
padronizado. Descubra na sua empresa um produto 
que agrade o cliente. Esforce-se para vender 
o produto, mas sem exagerar.

• Faça ofertas que surpreendam seus clientes. 
Os consumidores fi cam entusiasmados quando 
descobrem uma oferta que não estavam esperando, 
o que pode facilitar o fechamento de outras vendas.

• Determine que tipo de vantagem será oferecida: 
brinde, facilidade de pagamento, participação 
em sorteio etc. Deve ser algo que desperte o desejo 
do consumidor.

• Defi nir com clareza quando a promoção começa 
e quando termina é fator importante nessa 
preparação natalina.

Realize ações que promovam e fortaleçam a marca 
da sua empresa, gerando oportunidades de negócio

Inovação é a alma do negócio! Faça bom uso desta data para realizar ações 
que promovam sua empresa. 



Depois de levar o cliente até seu empreendimento, é hora de efetivar a venda. 

• Analise a necessidade de reforçar a equipe, uma vez que o Natal é a data que 
mais movimenta o comércio.

• Defi na claramente o perfi l desse profi ssional. Se a contratação for para o atendimento ao 
cliente, busque um candidato que melhor mostre “a cara da empresa” e o perfi l do negócio.

• Divulgue as vagas utilizando agências de emprego, jornais, anúncios em murais do comércio 
em geral ou na própria empresa. Estimule que o funcionário indique pessoas que contribuam 
nas vendas, pois ele vai se comprometer com o sucesso do profi ssional.

• Defi na com clareza o que espera do contratado e informe-o dos detalhes. Nessa época 
é preciso ser objetivo no treinamento e acompanhar o novo funcionário.

• Acompanhe com atenção redobrada aqueles que trabalharão diretamente com o cliente. 
Ser rápido, simpático, educado e atencioso potencializa o processo de venda.

• Informe ao funcionário as políticas de venda da empresa e até onde ele terá autonomia 
para negociar com o cliente (descontos que podem ser concedidos, condições de pagamento, 
prazos, trocas). Isso é fundamental para o fechamento rápido das vendas.

• Contrate pessoas com habilidade em embrulhos de presente, no caso de comércio. 
A embalagem faz diferença e a agilidade diminui as fi las. Uma alternativa é entregar 
embalagens prontas.

Selecione e prepare 
sua equipe de vendas



• Sempre contrate funcionário temporário através de uma empresa especializada. Verifi que 
se esta empresa tem registro no Ministério do Trabalho para atuar como empresa de trabalho 
temporário.

• Lembre-se que o funcionário temporário tem vínculo empregatício somente com a empresa 
de trabalho temporário. É ela quem paga seus salários, eventuais horas extras e demais 
valores. Mas o salário e benefícios dos trabalhadores temporários não podem ser diferentes 
dos funcionários regulares, quando contratados para a mesma função.

• Você deve fi rmar contrato por escrito com a empresa de trabalho temporário contendo 
expressamente as condições da contratação e o motivo que enseja a demanda temporária 
(aumento extraordinário de serviço).

ATENÇÃO!





Os mesmos cuidados utilizados pela loja física devem ser adotados pela loja virtual. Lembramos que, na loja física, 
o vendedor tem papel fundamental na decisão de compra, enquanto na virtual é a comodidade e a confi abilidade 
demonstradas que vão interferir nesta decisão.

É imprescindível que o cliente veja a compra pela internet como uma boa experiência. 

• O cliente não precisa fi car preso ao horário 
comercial, pois a empresa virtual funciona 24 horas 
por dia e 365 dias por ano.

• Comprando pela internet o cliente procura 
evitar contratempos, como tempo perdido 
em deslocamentos, busca de vaga no 
estacionamento, fi las.

• Para ganhar espaço no mercado, é primordial que a 
loja virtual ofereça produtos de qualidade, ambiente 
seguro para a realização das transações e uma boa 
gestão de logística para evitar atrasos na entrega.

• Adote soluções de segurança virtual e faça a 
gestão efi ciente do seu estoque para que o produto 
oferecido no ambiente on-line esteja condizente com 
o estoque físico.

• Como o cliente não tem a experiência da compra da 
mesma forma que na loja física, ele pode devolver o 
produto no prazo de 7 dias corridos. Esteja preparado 
para atender esse tipo de demanda.

• Disponibilize no site, em local de fácil visualização, 
as informações essenciais para o cliente, tais como: 
nome da empresa, CNPJ, endereço, características 
do produto, prazo de entrega, eventuais despesas ou 
seguros, preços e formas de pagamento. Lembre-se 
que a divulgação dessas informações é obrigatória.

Venda a distância





Trabalhe com cartões de crédito e débito. As taxas cobradas são compensadoras porque garantem o recebimento 
das vendas. Lembre-se que essas taxas são negociáveis com as operadoras dos cartões.

• Organize os cadastros dos clientes para confi rmar 
seus dados pessoais, profi ssionais, renda e meios 
utilizados para realizar os seus pagamentos no dia 
a dia. Isso contribuirá para contatos futuros.

• Defi na limite de crédito para os clientes, após 
aprovação do cadastro, em função da sua 
capacidade de pagamento.

• Valorize as consultas dos serviços de proteção 
ao crédito para promover as vendas a prazo e 
minimizar os riscos. Além dos cadastros negativos, 
consulte o serviço de alerta disponibilizados pelos 
órgãos, como CDL e Serasa, que adverte quanto 
a perda ou clonagem de documentos pessoais, 
impedindo que outras pessoas adquiram bens ou 
serviços indevidamente.

• Benefi cie-se da consulta ao Cadastro Positivo 
de bons pagadores. De posse dessa informação 

Evite a inadimplência

a empresa poderá fazer campanhas promocionais 
específi cas para esse público. 

• Anote, no verso do cheque, os dados pessoais 
do cliente, com conferência no ato do 
recebimento, para evitar o golpe do cheque falso.

• Tenha um cuidado extra quando for necessário 
realizar cobranças. Constrangimentos criam 
o risco de perda do cliente e podem gerar 
problemas jurídicos. Lembre-se que este 
é um momento sensível.

• Use sinalizações, cartazes e treine a equipe para 
informar as formas de pagamento ao seu cliente. 
O Código de Defesa do Consumidor garante ao 
empresário a decisão de defi nir exatamente 
como quer ser pago por seus produtos e serviços. 
Por outro lado, o código o obriga a deixar bem 
claro para os clientes quais são essas condições.





• Crie mecanismos que estimulem o cliente a 
comentar sua experiência de consumo para resultar 
em captação de novos clientes para sua empresa. 
Grande parte dos brasileiros recomendam os 
produtos/serviços por meio das redes sociais.

• Para mensurar o nível de satisfação dos clientes 
é interessante a realização de uma pesquisa 
que aponte quais áreas do negócio podem ser 
melhoradas.

• Pesquisas de satisfação devem ser realizadas 
constantemente, visando melhorar cada vez mais a 
lista de produtos/serviços oferecidos.

• O atendimento ao cliente também cuida dos 
casos de trocas e devolução de mercadoria. 
É recomendável divulgar as normas para trocas 
e devoluções para antecipar futuros problemas 
em relação a esse aspecto. O ideal é que sejam 
feitas após o Natal.

• Use o cadastro de clientes para entrar em contato 
com seu público oferecendo outros produtos/
serviços. E-mail marketing pode ser uma forma 
direta e barata de realizar essa ação.

Pós-venda e fidelização

Todos os setores da economia podem aproveitar o Natal para fi delizar clientes e construir relacionamentos 
duradouros. A prática do pós-venda proporciona mais chances de manter-se presente na mente do consumidor 
e atraí-lo em outros momentos. 



Dicas do Noel!

Vender mais nas datas comemorativas pode minimizar os possíveis 
prejuízos e a falta de dinheiro nos períodos de baixo movimento. 
Aproveite essa oportunidade!

• Defi na metas de vendas para cobrir os custos de dezembro a fevereiro. As vendas caem 
no início do ano, mas seus custos fi xos permanecem os mesmos. É muito importante 
girar o estoque para transformar produto em dinheiro em caixa.

• Conheça o Ponto de Equilíbrio da empresa (quanto será preciso vender para cobrir os 
custos, ainda sem gerar lucro) para trabalhar com metas mais ousadas para o período.

• Utilize os relatórios gerenciais de Apuração de Resultados¹ para verifi car se as 
vendas cobrirão os custos e se o lucro desejado será alcançado.

• Faça o Fluxo de Caixa¹ para avaliar o que a empresa tem a receber e a pagar nos 
próximos meses. A partir das informações levantadas, estabeleça as estratégias 
de vendas que sejam mais adequadas ao negócio.

• Defi na bem os critérios para analisar Cadastro de Clientes¹ e conceder crédito para 
a venda a prazo. Aproveite a análise de crédito para atualizar seu cadastro de clientes.

• Planeje as formas de pagamento que oferecerá e verifi que o impacto que o 
parcelamento terá no fl uxo de caixa da empresa.

• Calcule as despesas fi nanceiras (juros) incidentes, se for preciso fazer a antecipação 
de recebíveis.

• Apure os custos dos seus produtos e forme o preço de venda adequado, o que ajuda 
a manter a lucratividade.

[ ]

[1] Acesse as ferramentas de Apuração de Resultados, Fluxo de Caixa e Cadastro de Clientes na Biblioteca Digital do Sebrae Minas, 
pelo site www.sebraemg.com.br/atendimento/BilbliotecaDigital.



A euforia das vendas de fim de ano passou. É hora de contabilizar os resultados.

Faça levantamento detalhado dos volumes vendidos, considerando as diferentes características dos 
produtos. Contabilize os valores de vendas, comissões e a lucratividade. Todos esses dados informarão  
o quanto o Natal foi produtivo. Não basta vender grandes volumes, é preciso que tenha sido lucrativo.

Utilize os dados numéricos e a percepção da equipe para listar os acertos e erros dessa época.  
Use informações na preparação da empresa para o próximo Natal. Os resultados serão ainda melhores. 
Sempre existem pontos a melhorar.

Os saldos de estoque precisam ser trabalhados com alguns cuidados especiais. Atente para o fato de que 
o cliente que comprou para o Natal se sentirá frustrado caso veja o mesmo produto com valor muito menor 
logo em seguida. Utilize estratégias que ofereçam vantagens, mas não prejudiquem os produtos ou a 
imagem da sua empresa. Uma opção é oferecer produtos como brinde na compra de outros itens.

Os cuidados com o estoque devem incluir acompanhamentos frequentes, de forma a evidenciar produtos 
diferentes e fazer com que haja um giro da mercadoria em geral no curto prazo. E não apenas os mais 
procurados. Isso se torna ainda mais importante nesse momento, pois seus estoques tendem a ser baixos  
e é preciso direcionar a venda.

Em relação ao desligamento do funcionário temporário, todo o processo deve estar a cargo da empresa  
de Recursos Humanos que você contratou. Lembre-se: a responsabilidade com relação a esse profissional  
é exclusiva da empresa de fornecimento de trabalho temporário.

Considere planejar, contratar, divulgar e controlar suas finanças como ações que devem ser feitas  
durante todo o ano.

O Sebrae oferece serviços e orientação de forma presencial ou a distância, que facilitam e geram  
mais eficiência no dia a dia da sua empresa. 

Você, como empresário, pode acessar tudo isso nos Pontos de Atendimento, site do Sebrae Minas,  
mídias sociais e pelo 0800 570 0800.

Continue contando com nossa equipe em todas as épocas do ano.

Sucesso e até breve!
Equipe de Atendimento do Sebrae Minas

E depois do Natal?
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