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Introdução

Diariamente, diversas empresas são abertas ou fecham suas portas. Hoje, com a grande 
concorrência e a comoditização de tecnologias e produtos, o empreendimento que não 
consegue desenvolver diferenciais sólidos encontra dificuldades para obter sucesso.

E esse sucesso passa pelas pessoas. Afinal, as empresas são formadas por pessoas e para as 
pessoas. Seus colaboradores agregam criatividade e operacionalizam o negócio visando a 
satisfação de seu cliente.

Nesse contexto, as áreas de gestão de pessoas, vendas e atendimento ao cliente precisam de 
uma atenção especial para funcionar adequadamente e impulsionar os resultados de sua 
empresa.

Neste e-book, confira dicas e boas práticas para obter esse alinhamento e promover melhorias 
nessas áreas e, por consequência, na performance de seu negócio.

Boa leitura!

02



GESTÃO DE 
PESSOAS



Guia de gestão de pessoas, vendas e atendimento ao cliente

Adotar boas práticas de gestão de pessoas não é um diferencial competitivo, mas uma 
estratégia de negócios. Esse tópico é cada vez mais relevante por trazer benefícios 
significativos que vão muito além de cumprir as legislações a respeito do tema. Uma gestão 
efetiva gera melhora na performance das equipes, rentabilidade para a empresa, retenção de 
talentos, entre outros benefícios.

"Os processos de gestão de pessoas devem ser colocados em prática para atrair, reter e 
desenvolver pessoas, extraindo o melhor de cada uma delas. As empresas que se 
dedicam a isso obtêm diferenciação, por meio de um ambiente que favorece a 
produtividade e possibilita que tanto os colaboradores quanto o negócio cresçam e se 
desenvolvam", explica Patricia Santos, consultora de Gestão de Pessoas e coaching 
empresarial.

Embora esse processo possa parecer complicado em um primeiro momento, saiba que existem 
formas efetivas de engajar pessoas e torná-las aliadas do sucesso do seu negócio.

Esse cuidado é fundamental para evitar os altos índices de rotatividade e a perda de talentos, 
impactando diretamente na produtividade da empresa e em seu desempenho.

A seguir, conheça algumas dicas para melhorar a gestão de pessoas de seu negócio.
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  Como realizar a boa gestão da equipe?

O aumento da competitividade e o ritmo acelerado do mercado, cada vez mais, estão levando 
as empresas a reverem seus processos e a aprimorarem práticas para promoverem um 
ambiente que favoreça o engajamento de colaboradores e, por consequência, a lucratividade 
do negócio.

De fato, um estudo demonstrou que organizações com equipes engajadas podem superar em 
mais de 200% os resultados daquelas com colaboradores sem engajamento. Isso porque os 
funcionários motivados e engajados são mais produtivos e comprometidos, não trabalhando 
somente em busca de seu pagamento, mas contribuindo ativamente para que a empresa atinja 
seus objetivos. 

Como você deve imaginar, uma boa gestão de pessoas vai além de espalhar frases 
motivacionais pelas paredes da empresa ou na assinatura dos e-mails. É preciso exercer uma 
boa liderança e adotar medidas estratégicas que tornem esse objetivo uma realidade.

Estratégias como o feedback contínuo e avaliações de desempenho e performance ajudam a 
valorizar os colaboradores e a identificar quais caminhos devem ser trilhados em direção ao 
desenvolvimento pessoal e profissional de cada um deles.

Além disso, uma comunicação direta é importante para que ruídos organizacionais não tomem 
forma e as instruções sejam claras e assertivas.
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  Como evitar altos índices de turnover?

Adotar boas práticas de gestão de pessoas é uma estratégia crucial para influenciar 
positivamente no clima organizacional, no engajamento dos funcionários e para ajudar a 
minimizar as taxas de turnover.

O turnover, ou rotatividade de pessoal, é o termo que caracteriza a movimentação de entrada 
e saída de funcionários em uma empresa. A preocupação com esse indicador é fundamental 
para os resultados do negócio, afinal, perder colaboradores-chave é sinônimo de perder 
talentos, conhecimento e experiência para a concorrência. Além disso, a taxa acarreta custos 
com encargos e tempo para a adaptação de novos funcionários.

DESSE MODO, PARA REDUZIR ESSE ÍNDICE, SÃO BOAS PRÁTICAS:

Desenvolver sua liderança, para que ela atue de modo mais empático e 
proativo e consiga orientar, motivar e inspirar os funcionários.

Ter um bom processo seletivo para fazer contratações com o fit 
necessário para cada vaga.

Praticar ações de reconhecimento aos seus talentos.

Estabelecer a prática de feedback contínuo - um estudo constatou que 
essa iniciativa diminui quase 15% das taxas de turnover das empresas.

Estabelecer uma boa política de benefícios e de oportunidades 
(permitindo, por exemplo, o preenchimento de vagas por meio de 
recrutamento interno).

Ouvir sua equipe: em torno de 80% dos participantes de um levantamento 
afirmaram ser crucial para sua satisfação que seu líder ouça suas ideias.
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  Como manter a equipe motivada?

Para manter sua equipe motivada, é preciso oferecer diferencias que vão além de salários 
compatíveis com a função. Trabalho a distância, flexibilidade de horário, participação do 
processo decisório, oferecer um plano de carreira e um ambiente de trabalho seguro e 
saudável são alguns exemplos.

Além disso, estabelecer uma cultura de dar e receber feedback é importante para aumentar a 
confiança, fortalecer relacionamentos e manter os times engajados.
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  Quais são as principais tendências de gestão de pessoas?

Uma das principais tendências de gestão de pessoas é oferecer uma experiência mais 
relevante para os colaboradores. Nesse sentido, é preciso investir no ambiente de trabalho e 
encontrar maneiras de colaborar ativamente com as equipes para proporcionar vivências que 
funcionem bem para todos.

De fato, um dos maiores desafios identificados no Relatório Global de Tendências de Capital 
Humano de 2019, da Deloitte, foi a necessidade de as empresas aperfeiçoarem a experiência 
dos funcionários,  com mais de 80% dos entrevistados identificando esse como um problema 
urgente a ser revolvido nas organizações.

"Embora estejamos vendo muitas empresas dedicarem esforços para melhorar a 
experiência do funcionário por meio de incentivos e recompensas, o que geralmente 
falta são os elementos humanos. O que estamos aprendendo é que o objetivo deve ser 
criar significado e fomentar o senso de pertencimento aos funcionários, criando um 
ambiente de trabalho que permita a cada um contribuir de maneira positiva, respeitada e 
personalizada", destaca Patricia.

Além disso, realizar um processo seletivo que ajude a avaliar se o candidato tem o perfil 
adequado para a vaga será algo cada vez mais crítico e que vai além de identificar 
competências: envolve também reconhecer se existe uma sintonia com os valores e a cultura 
organizacional do negócio.

Ainda, estimular os colaboradores a descobrirem ou desenvolverem novas competências é 
também uma prática de gestão de pessoas em alta e que pode trazer bons resultados. Oferecer 
as ferramentas para que os membros dos times cresçam é uma forma de empoderá-los e fazer 
com que se sintam responsáveis pelas oportunidades e desafios vencidos. E isso deverá ser 
intensificado daqui para a frente.
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Atendimento ao cliente é muito mais do que responder dúvidas, assinar contratos ou atender 
ligações: essa é uma das áreas-chave para o sucesso dos negócios.

A qualidade e performance durante o atendimento ao cliente devem estar alinhadas com o 
objetivo e as metas da empresa, bem como os valores que ela deseja transmitir ao mercado.

Hoje, o cliente tem à sua disposição uma ampla variedade de estabelecimentos que vendem 
ou prestam o mesmo tipo de serviço, por isso o atendimento torna-se um dos grandes 
diferenciais competitivos dos negócios.

Quando o cliente se sente acolhido e bem atendido, provavelmente ele voltará a fazer negócio 
com você, se tornará fidelizado e, ainda, indicará a sua empresa para seus conhecidos. O 
famoso boca a boca é, ainda, uma das maneiras mais simples e eficientes de criar uma 
reputação de atendimento excelente e, com isso, conquistar mais e mais clientes.

Com isso, ter um atendimento ao cliente de qualidade ajuda as empresas a serem 
bem-sucedidas: uma pesquisa da Forrester apontou que empreendimentos com atendimento 
ao cliente considerado superior obtêm comumente 5,7 vezes mais receita do que aquelas que 
perdem nesse aspecto.
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  Pense em novas alternativas de canais de    
  atendimento ao cliente

Se sua empresa oferece apenas atendimento telefônico e presencial, pode 
ser hora de rever essa prática. O cliente quer, cada vez mais, uma 
experiência de atendimento multicanal, ágil e cômoda. E, hoje, isso pode 
ser feito de diversas formas, por exemplo:

REDES SOCIAIS: LinkedIn, Facebook, Instagram: estude onde estão os seus 
clientes e crie o perfil de seu negócio nessas redes sociais. Elas servirão como 
canal de divulgação para a empresa, para atendimento ao cliente, vendas, etc.

CHATBOTS: os chatbots nada mais são do que robôs desenvolvidos dentro de 
aplicativos de mensagens, como WhatsApp, Facebook, etc., ou dentro de seu 
site para automatizar etapas do atendimento. Ele pode ser feito para agilizar o 
primeiro contato do cliente, para oferecer suporte básico nos finais de semana 
e períodos nos quais o atendimento humano esteja indisponível, etc.

E-MAIL: o e-mail também pode ser utilizado de forma mais estruturada como 
suporte para o atendimento ao cliente. Você pode criar um endereço de e-mail 
exclusivo para essa finalidade. Um levantamento apontou que 38% dos clientes 
preferem se comunicar via e-mail sobre questões simples de atendimento ao cliente.
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Dicas para melhorar o atendimento ao cliente 
em sua empresa

A seguir, confira algumas dicas para tornar o atendimento ao cliente ainda mais qualificado e 
eficaz em seu negócio.
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  Avalie utilizar um CRM

O CRM (Customer Relationship Management) é um termo em inglês que significa Gestão de 
Relacionamento com o Cliente. Cada sistema de CRM apresenta suas particularidades, mas, 
de modo geral, o software pode ajudar sua empresa a ter mais eficiência ao cadastrar seus 
clientes, registrar e centralizar suas informações, agendar e acompanhar contatos e gerar 
relatórios para embasar melhor suas decisões.

Ainda, ele ajuda a melhorar a colaboração em toda a organização, especialmente o alinhamento 
entre vendas e marketing, a comunicação entre o pessoal de vendas, entre outras coisas.
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  Ofereça treinamentos para sua equipe

Os treinamentos são excelentes oportunidades para expandir a base de conhecimento de sua 
equipe. O treinamento proporcionará ao funcionário que faz atendimento ao cliente uma melhor 
compreensão de suas responsabilidades e o instrumentalizará para entregar resultados 
melhores para o cliente e para a sua empresa. Isso poderá ajudar a aumentar os níveis de 
satisfação do cliente, sua taxa de retenção, entre outros indicadores-chave de seu negócio.

A área de serigrafia, comunicação visual e impressão é impactada por novidades 
rotineiramente. Se sua equipe de atendimento não estiver por dentro sobre seus produtos e 
serviços dificilmente conseguirá prestar o melhor atendimento ao cliente.

"Além disso, oferecer treinamentos comportamentais também é especialmente 
importante nessa área que lida diretamente com pessoas, seus problemas e 
necessidades", lembra Patricia.
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  Seja ágil ao retornar aos clientes

Conforme levantamento, entre 30 e 50% das vendas vão para o fornecedor que responde primeiro 
para o cliente. Não deixar o cliente esperando quando ele tem um problema a ser resolvido é 
fundamental. A capacidade de resposta é mesmo uma habilidade essencial nas vendas.

"No entanto, lembre-se de que a velocidade sozinha não é o suficiente. É preciso ser 
rápido e fornecer uma resposta de qualidade", ressalta Pedro Ornelas, professor e consultor 
em administração de empresas e empreendedorismo.
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  Faça o atendimento objetivando a fidelização do cliente

Você sabia que, conforme estudo, adquirir um novo cliente pode custar 
cinco vezes mais do que reter um cliente existente? Além disso:

Cliente fidelizado fará negócios com você novamente;

Ele fará indicações de sua empresa para sua rede de contatos, trazendo 
espontaneamente e sem custos mais clientes para seu negócio;

Ele será fonte de feedbacks construtivos, que poderão levar a insights para 
novos produtos ou serviços;

Um estudo indica que a taxa de sucesso de venda para um cliente que você já 
tem costuma ser de 60 a 70%, enquanto a taxa de sucesso de venda para um 
novo cliente tende a ficar entre 5 e 20%.

De acordo com uma pesquisa da Nielsen, clientes fidelizados podem gastar em 
torno de 67% a mais com a sua empresa do que novos clientes.

"Esse tipo de abordagem ajuda a empresa a obter um diferencial perante a concorrência, 
mesmo quando seu cliente encontrar produtos semelhantes, o relacionamento que ele 
desenvolveu com a sua marca favorecerá a sua escolha", acrescenta Wilson Siqueira, 
professor do Senac Tatuapé.

Por tudo isso, orientar sua equipe para não buscar apenas a conquista da venda, mas do 
cliente é fundamental. Esse mindset deve orientar as interações em todos os canais e pontos 
de contato com o cliente, buscando ajudá-lo a atingir seu sucesso e a resolver seus problemas.
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  Ofereça empatia durante o atendimento ao cliente

Quando o funcionário se envolve na rotina diária de trabalhar com o atendimento ao cliente, é 
comum que ele esqueça o objetivo central de sua função: ajudar. Quem se trabalha com 
atendimento e vendas, deve-se auxiliar os clientes a resolverem problemas e a obterem sucesso.

Assim, mesmo uma interação rápida com um representante de vendas pode se tornar algo 
impactante e memorável ao cliente. Isso reflete positivamente na marca do negócio quando os 
clientes sentem que estão sendo ouvidos, suas preocupações estão sendo levadas a sério e que 
a empresa está fazendo todo o possível para ajudá-los.

Dados da McKinsey indicam que 70% das experiências de compra de produtos ou serviços são 
orientadas à forma como os clientes sentem que foram tratados durante o atendimento. Dessa 
forma, fazer com que eles se sintam entendidos, valorizados, importantes e bem atendidos pode 
trazer resultados surpreendentes para a empresa. 
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A venda profissional existe há milhares de anos, sendo que as vendas corporativas modernas 
começaram a tomar forma após a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, diversas novidades 
impactaram essa atividade tão importante para o sucesso de qualquer empresa.

"Desde os métodos simples, pouco sofisticados e orientados para o vendedor da 
Revolução Industrial até a venda de valor agregado dos tempos modernos, suas 
prioridades e o ambiente comercial mudaram bastante. A tecnologia e as comunicações 
mudaram os rumos do jogo, novas técnicas e paradigmas foram postos em prática. No 
entanto, sem a atuação estratégica do vendedor, todas essas coisas são ferramentas e 
não mais do que isso. Com clientes cada vez mais informados, críticos e instruídos, as 
vendas estão se tornando ainda mais desafiadoras e vitais nas operações comerciais de 
negócios de qualquer segmento ou porte", resume Pedro Ornelas.

Desse modo, hoje espera-se que, mais do que bater suas próprias metas, o time de vendas 
ajude seu cliente a atingir seus objetivos, a resolver um problema ou satisfazer uma 
necessidade

A seguir, veja algumas boas práticas para isso.
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  Tenha claro o seu pipeline de vendas

Um pipeline de vendas abrange todas as etapas do seu processo de vendas. Uma 
oportunidade passa de estágio para estágio do seu pipeline com base em ações concretas, 
que geralmente são representadas visualmente no seu CRM. Como os processos de vendas 
diferem de empresa para empresa (e até de produto para produto), seu pipeline de vendas 
deve ser único e refletir a jornada típica do seu comprador em específico.

O pipeline de vendas fornece aos vendedores uma representação visual de onde estão as 
perspectivas do processo de vendas. E permite que os representantes de vendas e a gerência 
prevejam receita observando os estágios das oportunidades e prevendo quantas poderão ser 
fechadas como negócios durante um determinado período de tempo.

"Todas as oportunidades passarão pelo seu pipeline de vendas a uma taxa diferente, 
dependendo do nível de interesse, urgência, quanta pesquisa eles já fizeram e assim por 
diante. Mas, de modo geral, tem-se no pipeline visitantes, leads, oportunidades e os 
clientes", explica Ornelas.

Ainda, ter um funil bem definido ajudará você a compreender qual é o nível de eficiência de 
seus vendedores, qual é o tempo médio de duração de seu ciclo de vendas, que tipo de 
abordagem fazer com o perfil conforme seu estágio no funil, em qual etapa podem estar 
ocorrendo mais perdas de oportunidades, entre outras coisas.
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Dicas para melhorar seu processo e seus 
resultados em vendas

Conheça, agora, algumas boas práticas para aplicar em sua empresa para otimizar os 
processos da área de vendas e a performance comercial de seu negócio.
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  Promova alinhamento entre marketing e vendas

Tradicionalmente, há algum nível de desentendimento ou disputa entre essas áreas. No 
entanto, isso é prejudicial para o bom clima de trabalho e para os resultados da empresa.

Um estudo da SiriusDecisions constatou que empresas com operações de vendas e marketing 
fortemente alinhadas podem atingir um crescimento de lucro 27% mais rápido em três anos.

"As três maneiras mais fáceis de garantir o êxito do alinhamento de marketing e vendas 
são estabelecer um 'idioma' em comum entre as áreas, programas compartilhados e uma 
política para se cumprir um acordo de nível de serviço (SLA)" resume o professor e 
consultor em administração de empresas e empreendedorismo.

Para isso, muitas empresas têm adotado o smarketing, que representa a união dos setores de 
vendas (S de sales, em inglês) e de marketing. O smarketing ajuda a tornar a comunicação entre 
os setores mais eficiente e fluida, as metas mais facilmente atingíveis e a incentivar a colaboração 
e união de esforços para garantir o sucesso do cliente e melhores resultados para a empresa.
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  Planeje bem suas abordagens de venda

Não entre em uma ligação de vendas sem saber como você vai fechar negócio. Se você não 
sabe para onde está indo, como vai chegar lá? Planeje antecipadamente sua abordagem de 
vendas desenvolvendo a estratégia e seu curso de ação.

Isso não significa que você usará apenas um tipo de técnica de fechamento. Pelo contrário, 
significa que você estará pronto para fechar utilizando várias técnicas diferentes, com base no 
que o cliente diz.
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  Venda soluções

Em última instância, o cliente não procura produtos ou serviços: ele precisa de soluções. 
Portanto, saiba como demonstrar que sua empresa oferece o que ele precisa para resolver uma 
dor ou problema. 

Para isso, antes de iniciar uma ligação de vendas com um cliente em potencial, faça sua lição 
de casa. Pesquise sobre o cliente e tente descobrir com quais problemas ele provavelmente 
está lidando. Dessa forma, em vez de fornecer um discurso de vendas genérico, você poderá 
realmente agregar valor ao contato, demonstrar interesse e atenção e ficará claro que seu 
produto ou serviço realmente poderá ajudá-lo. 

No entanto, pode ocorrer de você não ter acesso prévio a esse tipo de informação. Nesses 
casos, fazer perguntas-chave durante a ligação poderá orientar esse caminho. E, quando o 
cliente em potencial estiver falando, ouça com total atenção o que ele estiver dizendo. Fazer 
perguntas de acompanhamento é uma excelente maneira de demonstrar que você entende o 
que o cliente está passando e está comprometido em ajudá-lo. E, com isso, quando você 
realmente entender os problemas do cliente, poderá explicar como seu produto pode ajudá-lo 
a alcançar seus objetivos.

Por fim, ao apresentar seu produto ou serviço, faça-o em termos que atendam aos interesses 
de seus clientes. Você pode ter o produto/serviço entregue mais rapidamente, mais 
diversificado e confiável do mercado, mas, a menos que os clientes vejam como isso os 
beneficia, poderá ser difícil acelerar o fechamento da venda. 
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  Faça vendas consultivas

Nesta técnica, o vendedor atua como consultor, realizando um diagnóstico, entendendo o 
momento do cliente e, juntos, definem a solução ideal para a situação enfrentada pelo cliente 
de modo individualizado.  Esse tipo de abordagem faz com que o cliente veja seu produto ou 
serviço não prioritariamente atrelado a seu preço, mas ao seu valor. 
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  Tenha uma boa estratégia de pós-venda

Basicamente, o pós-venda abrange todas as atividades realizadas após o fechamento do 
negócio principal. Ele ajuda a empresa e o cliente a manterem contato, oferece um valor extra 
para o cliente, ajudando-o de forma mais integral e favorece a lealdade e fidelidade de sua base 
atual para futuras recompras. 

"Um pós-venda bem-feito é o gatilho para incentivar um novo pré-venda com o cliente, 
reduzindo custos, tempo e esforços necessários para fechar um novo negócio", 
finaliza Ornelas.
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Considerações finais

Manter um negócio lucrativo e bem-sucedido é algo desafiador. O ambiente empresarial está 
cada vez mais competitivo, volátil, imprevisível e dinâmico. No entanto, se você fortalecer sua 
base, estará pronto para colher bons frutos e adaptar-se mais rápida e eficientemente às 
mudanças de cenário.

As áreas de gestão de pessoas, vendas e atendimento ao cliente estão diretamente 
relacionadas ao sucesso de qualquer empreendimento. Portanto, precisam ser estruturadas e 
otimizadas regularmente.

Lembre-se de que as oportunidades não acontecem, você deve criá-las. Por isso, busque 
formas de melhorar continuamente seus processos, sua equipe, suas entregas e seus 
resultados. 
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Confira mais materiais
Fidelize seu cliente o ensinando a comprar corretamente
https://digital.feirafutureprint.com.br/gesto/fidelize-seu-cliente-o-ensinando-comprar-corretamente

Aumente suas vendas agora usando WhatsApp 
https://digital.feirafutureprint.com.br/gesto/aumente-suas-vendas-agora-usando-whatsapp

Aumente suas vendas com essas dicas 
https://digital.feirafutureprint.com.br/gest%C3%A3o/aumente-suas-vendas-com-essas-dicas

Esses são os 4 erros mais comuns na hora de aumentar as vendas 
https://digital.feirafutureprint.com.br/gest%C3%A3o/esses-s%C3%A3o-os-4-erros-mais-comuns-na-hora-de-aumentar-vendas

Sua empresa pode ter apenas bons clientes; saiba como 
https://digital.feirafutureprint.com.br/gest-o/sua-empresa-pode-ter-apenas-bons-clientes-saiba-como
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Conheça a FUTURE PRINT

Acompanhando a evolução do mercado e integrando as soluções e tecnologias de impressão 

das áreas de serigrafia, sign e têxtil, a feira está de cara nova. A Serigrafia SIGN FutureTEXTIL 

agora é FuturePrint, com maior foco em pessoas, inovações e na entrega de valor. A feira anual 

é organizada e promovida pela Informa Markets, divisão de exposições globais da Informa PLC, 

que permite que comunidades em todo o mundo se engajem, experimentem e façam negócios, 

fornecendo-lhes plataformas poderosas para se conectarem a regiões-chave e mercados 

verticais. O conhecimento do setor, aliado a uma abordagem inovadora e centrada no cliente, 

oferece aos clientes e parceiros da Informa Markets a oportunidade de criar vantagens 

comerciais e acessar os mercados, tanto digital quanto presencial, 365 dias por ano.  

Fique por dentro do mercado
digital.feirafutureprint.com.br

Conheça a FuturePrint
www.feirafutureprint.com.br
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