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Como lucrar
mais com a
mudança de
comportamento
do consumidor.



Como Lucrar Mais com o Novo Comportamento dos Consumidores

Que estamos vivendo em um período que 
exigiu rápidas mudanças e habilidade em se 
adaptar, ninguém tem dúvida.

Alguns acreditam que novas tendências nasce-
ram por causa da situação atual mas isso não é 
totalmente verdade.

Antes da crise, já existia o aplicativo Zoom, o sis-
tema de trabalho remoto (home office), delivery, 
drive-thru, redes sociais, lojas virtuais… Ou seja, 
o que realmente aconteceu foi uma aceleração 

do uso das “tecnologias” que já estavam entre 
nós, mas que recebiam pouca atenção.

O home office não era visto com bons olhos por 
grande parte das empresas brasileiras, e veja 
só agora. Está certo que para muitos foi a única 
opção viável para garantir a sobrevivência, 
mas me pergunto quanto tempo a mais seria 
necessário, se não fosse a crise, para que as 
empresas percebessem todos os benefícios do 
trabalho remoto. Talvez uns 05 anos? Impossí-
vel dizer.

A Via Varejo lançou a campanha “Me Chama no Zap”. Em Abril, 20% das vendas foram geradas por 
meio do WhatsApp, e o sistema que começou com 1.000 vendedores, já contava na mesma época 
com 7.000! O prejuízo que seria de 70% por conta da crise, foi revertido para 48%. Atualmente 
22.000 vendedores atendem os clientes via WhatsApp.

Fonte: https://exame.com/carreira/dona-da-lojas-americanas-abre-mais-de-300-vagas-com-home-office/#:~:text=A%20B2W%20Digital%2C%20
dona%20das,de%20diversas%20frentes%20de%20Tecnologia.

Fonte: https://exame.com/carreira/magalu-abre-mais-de-100-vagas-com-opcao-de-home-office-para-sempre/

Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/google-permitira-home-office-para-200-mil-empregados-ate-julho-de-2021/#:~:text=Google%20permiti-
rá%20home%20office%20para%20200%20mil%20empregados%20até%20julho%20de%202021,-A%20expectativa%20inicial&text=O%20Goo-
gle%20vai%20manter%20seus,permaneceriam%20em%20casa%20até%20janeiro.
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A Magazine Luiza, não so-
mente manteve seu quadro 
de funcionários - 43.000 -, 
como está contratando mais 
2.000 novos colaboradores. 
Utilizando as lojas como mini 
centros de distribuição no mo-
delo omnichannel, a tendência 
de dark stores foi acelerada. 
Inclusive o Carrefour está 
aproveitando o mesmo sis-
tema, ou seja, lojas fechadas 
que funcionam apenas para 
armazenar corretamente vá-
rios produtos - principalmente 
os de curto ciclo de vida - mas 
não contam com atendimento 
presencial.

Na Webliv não foi diferente. 
Várias reuniões foram realiza-
das, de domingo a domingo, 
para definir o melhor caminho 

a ser tomado. E depois de 
tanto trabalho, mesmo com 
cada colaborador em sua 
casa, a empresa não somente 
sobreviveu como deu lucro e 
cresceu ainda mais.

São vários os casos das 
empresas que tiveram que 
acelerar alguma tendência 
para poderem sobreviver, e, 
em alguns casos, até mesmo 
cresceram e lucraram.

Eu sei que você deve estar 
pensando algo como: Legal, 
mas o meu negócio não é uma 
Amazon… O que fazer?

O primeiro passo é entender o 
comportamento do consumi-
dor no “Novo normal”.

Mesmo que todo o comércio 
abrisse novamente em um 
piscar de olhos, nada será 
como era antes. Ainda é cedo 
para concretizarmos o que 
seria esse “Novo normal” 
mas existem vários dados de 
mercado que podem guiar as 
suas próximas decisões.

O consumidor que antes não 
buscava saber se uma notícia 
era falsa ou não, hoje se atenta 
mais antes de compartilhar 
algo. A busca por produtos 
básicos na internet aumenta-
ram drasticamente. Pessoas 
com mais de 45 anos estão 
tão ativas na internet quan-
to os jovens. E mais do que 
nunca, estamos nos informan-
do cada vez mais antes de 
efetuar uma compra.
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Veja alguns dados que o Google
disponibilizou para entendermos
mais a respeito desse comportamento.

"Com tantas lojas físicas fechadas, o faturamen-
to do comércio online já aumentou 59% em 
2020 em comparação com o mesmo período 
de 2019, e o número de e-shoppers no Brasil 
cresceu em 20%.”

Agora, vamos analisar dado por dado com 
insights importantes para o seu negócio.

62% evitarão os horários de maior fluxo.

O que você fará para que seu negócio não sinta 
esse impacto? Você estenderá o horário de 
atendimento? Entregará na casa do cliente? 
Comunicará os melhores horários para gru-

pos de risco? Fará um sistema de rodízio? Fila 
inteligente com anotação de pedidos, evitando 
que as pessoas fiquem dentro do seu estabele-
cimento?

32% evitarão experimentar/trocar produtos.

Como uma loja de roupas pode transpor esse 
desafio? No Mercado Livre, por exemplo, vários 
vendedores ensinam como medir o tamanho 
do pé, dedo e pulso, no caso de compra de 
calçados, anéis, alianças e pulseiras. Se for o 
seu caso, como você poderá garantir a melhor 
escolha por parte do seu cliente que compra 
sem ter contato prévio com o produto? Sem 
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28% irão escolher lojas maiores para 
evitarem aglomerações.

Se sua loja não é grande, serve as perguntas 
do primeiro dado apresentado. Agora se ela 
tem um bom espaço, como você irá comu-
nicar isso? Postagens dizendo que sua loja 
é grande e suporta até 50 pessoas com o 
distanciamento de 1,5 metros entre os con-
sumidores? Aliás, você já está comunicando 
sobre o uso da higienização correta em seus 
produtos e no seu espaço? Que tal utilizar 
esses novos requisitos como um ponto forte 
na sua comunicação?

21% usarão sistemas de pagamento 
sem contato.

Quais as maquininhas que você utiliza? Elas 
tem o sistema NFC/contacless? Seu cliente 
sabe como usar isso? E seus funcioná-
rios conseguirão ajudá-los a usarem esse 
sistema? Como você comunicará isso como 
uma vantagem do seu negócio? Se seu 
cliente não tem, que tal ensinar ele a pedir 
um cartão com essa tecnologia ou ainda a 
usar Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e 
outros?

contar que - obviamente - mesmo com a melhor das logísticas reversas do planeta, ter que trocar 
um produto é algo angustiante para os dois lados, empresa e consumidor.

Aproveitando o assunto, o site SouBarato - do grupo B2W - tem uma área focada em vender 
produtos seminovos, usados e reembalados. Teria como você fazer isso? Um canal direto ou ainda, 
promoções de produtos que foram devolvidos por seus clientes e que não podem mais serem ven-
didos como novos? Pense a respeito se for o seu caso.

28% irão comprar preferencialmente em lojas próximas de suas casas.

Como você fará para que as pessoas que moram longe da sua empresa decidam ir até você? E para 
os que moram perto? Como você irá se comunicar com eles para garantir que eles realmente esco-
lham você ao invés do concorrente? Terá algum benefício para quem mora perto? Alguma promo-
ção para quem mora longe? Uso da internet para aqueles que não estão próximos da sua empresa?
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17% vão utilizar as lojas ape-
nas para retirada.

Sua empresa está pronta 
para atender essa demanda? 
Ninguém vai querer comprar 
algo e ficar esperando muito 
tempo na frente do seu negó-
cio. Tem como ser mais rápido 
e eficaz? Tem algum benefício 
que você pode criar para 
chamar esse público? Como 
você comunicará essa vanta-
gem de mercado? Se não tem 
como fazer com que a retirada 
seja rápida, o que você pode 
fornecer para entreter seu 

cliente enquanto ele espera? 
Lembre-se que a experiência 
de compra vale tanto quanto o 
produto em si.

Pense, repense, teste, 
colha feedbacks e otimize 
seus processos.

Mesmo produto.
Oferta diferente.

Já que o comportamento do 
consumidor mudou e continu-
ará mudando, que tal se sua 
oferta mudasse?

Quando dizemos oferta, não 
é alterar o seu produto ou 
serviço, mas perceber que 
algumas necessidades se 
mantém na mente do consu-
midor mas a ordem de valores 
podem mudar.

Um exemplo é o uso dos 
aplicativos como o iFood, 
UberEat e Rappi. Antes o que 
era apenas uma comodida-
de aleatória para alguns, se 
transformou em algo básico e 
de uso recorrente.
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O bar de toda sexta-feira e o happy hour foram trocados por outros programas. Os shows abarrota-
dos de fãs se transformaram em live commerce, aliando entretenimento com venda de produtos e 
presença de marca. O Zé Delivery - aplicativo de entrega de bebidas - ganhou ainda mais notorie-
dade com essa nova forma de entretenimento.

O que você pode fazer nesse momento é per-
ceber se sua oferta fala com o “antigo mundo” 
ou se já se adaptou a essas mudanças.

Comida japonesa ainda é comida japonesa, 
mas a maneira de ofertar pode ser diferente.

E se ao invés de se basear nas delícias da 
culinária oriental, a oferta apelasse para algo 
atual como o prato perfeito para você e seu par 
superarem esse período de confinamento 
e estresse?

Fonte: https://mercadoeconsumo.com.br/2020/08/12/t-commerce-live-commerce-e-as-novas-formas-de-varejo-digital/

Fonte: https://emobile.com.br/site/varejo/varejo-brasileiro-aposta-em-live-commerce/#:~:text=Em%20parceria%20com%20o%20Grupo,de%20Ca-
sa%2C%20da%20Rede%20Globo.

Fonte: https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/live-commerce-habito-consumidor/

Fonte: https://mercadoeconsumo.com.br/2020/08/18/redes-de-varejo-investem-em-lives-para-impulsionar-vendas/#:~:text=Agora%2C%20com%20
o%20mar%20mais,misturam%20artistas%2C%20influenciadores%20e%20vendas.
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E se a tão conhecida comida de boteco, ao in-
vés de ser ofertada apenas como uma comida 
de boteco, fosse a diversão de sexta-feira a noi-
te do seu cliente? Talvez reunir os amigos por 

vídeo-chamada enquanto todos tomam uma 
cerveja bem gelada, comem mandioca frita e 
isca de frango empanada?

(Happy Our virtual, festas por streaming te permitem ser 
social à distância. Em tempo de incerteza, as pessoas estão 
encontrando formas criativas de se manterem conectadas)

As vendas de televisores sempre se aprovei-
taram de eventos esportivos, como assistir a 
próxima Copa do Mundo em uma super tela 8k, 
ou os Jogos Olímpicos numa super amoled, ou 
ainda, ver os jogos favoritos com um maravilho-
so som surround que te dá a sensação de estar 
em campo.

Mas como agora isso mudou, a oferta pode ser 
alterada também.

Algo como: ver os show favoritos, filmes, séries, 
assistir aulas junto com os filhos na sala, ou 
ainda, aproveitar esse momento para realmente 
passar um tempo em família ao invés de cada 
um ficar em seu quarto e separados mesmo 
estando embaixo do mesmo teto.
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Consegue perceber? O produto é o mesmo 
mas, de acordo com as mudanças atuais, po-
demos ajustar a nossa oferta, ou seja, a nossa 
comunicação para atrair o público pode ser 
adaptada.

Reveja suas últimas ofertas. Elas falam das 
atuais dores e atuais prazeres dos consumido-
res? Como elas se conectam a essa mudança 
drástica que estamos vivendo?

Um exemplo bem prático sobre oferta, é a 
maneira como um vendedor apresenta um 
automóvel para um quase-cliente.

Se o quase-cliente busca por um carro econô-
mico, o vendedor deverá apresentar um carro 
econômico, mas se o quase-cliente busca por 
um carro “que não gaste muito” o vendedor 
deverá apresentar um carro “que não gaste 
muito”. E adivinhe... Nas duas situações o carro 
é o mesmo, apenas foi adequada a oferta de 
acordo com a busca do cliente.

Caso você ainda não saiba, o quase-cliente é 
um dos 9 Públicos do Sistema de Vendas que a 
Webliv e o Conrado Adolpho criaram. 

O quase-cliente é a pessoa que já conhece seu 
produto, sua empresa, conversou com alguém 
do comercial e está a um passo de se tornar 
cliente.

Dito isso, analise quem são seus seguidores e 
clientes. Depois, tente alterar como você co-
munica a sua oferta. Faça testes até encontrar a 
oferta que mais se conecta com o estado atual 
do seu público.

Tenha certeza de que uma simples palavra 
poderá alterar seus resultados para melhor.

Aliás, usar um “Não Perca” é muito mais pode-
roso do que usar um “Aproveite”. Sabia disso?
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Condições Especiais.
É certo que muita coisa mudou e suas condi-
ções também podem ser um atrativo para seus 
consumidores continuarem te escolhendo no 
meio dessa guerra de preços e na comparação 
de produtos e empresas.

Recentemente a loja de suplementos de um 
amigo fez uma “loucura”. Ele simplesmente 
anunciou no Facebook e Instagram o seguinte:

“Devido a atual situação da pandemia, nós 
resolvemos perdoar as dívidas de nossos clien-
tes. Esperamos sair dessa o quanto antes e que 
possamos nos ver novamente em breve”.

Genial! Os seguidores e clientes viram e perce-
beram a marca com muito mais carinho.

Claro que você pode estar pensando algo 
como "mas esse cara é doido! Ele vai ficar no 
vermelho!"

Na verdade não. Muitos clientes se sensibiliza-

ram com a mensagem e na base da recipro-
cidade, se sentiram impelidos a “devolver” o 
presente na mesma moeda. 

Alguns prometeram pagar o mais rápido 
possível mesmo sendo perdoados das dívidas 
e outros, em troca desse ato, marcaram outros 
amigos em tal postagem, os indicando para a 
loja de suplementos.

Acha mesmo que foi uma má estratégia?

Mas a grande ideia dele não veio da necessi-
dade de bombar o Instagram e o Facebook 
com lindas mensagens e indicações… Foi um 
simples ato de humildade.

Ele sabe que muitos não teriam mesmo como 
pagar, ainda com a loja dele de portas fecha-
das. E ele poderia absorver essa perda, mas 
pensando principalmente no público, com tan-
tas preocupações, medo de perder o emprego 
e outros tantos estresses, ele achou melhor 
fornecer pelo menos esse alívio temporário aos 
seus clientes.

Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/08/magalu-dinheiro-de-volta-saiba-como-funciona-o-novo-cashback-do-app.ghtml

Fonte: https://fdr.com.br/2020/07/31/super-app-do-banco-inter-promete-cashback-e-grandes-descontos-para-o-dia-dos-pais/
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Claro que não espero e nem indico que você faça o mesmo. Quem conhece o seu caixa e onde o 
“cinto aperta” é você. Mas quero que reflita por um momento: "o que posso fazer por meu cliente 
nesse exato momento?"

Tem alguma condição especial de pagamento que você pode fornecer? Várias empresas estão im-
plantando o sistema de cashback, talvez possa ser uma boa para você ganhar recorrência, sendo que 
esse montante de dinheiro que volta para o cliente, poderá ser utilizado em uma próxima compra.

Teria como você estender 
o prazo de pagamento? Ou 
talvez fornecer um desconto 
maior para quem pagar à vis-
ta? E se você pedisse para seu 
cliente indicar pelos menos 
outros 03 amigos e que, ao 
realizarem a compra, o cliente 
que indicou ganhasse algo?

Talvez você possa oferecer 
algo para estimular a recor-
rência, a Amazon está testan-
do isso, oferecendo 10% de 
desconto em vários produtos 
que forem comprados de 
maneira recorrente. 

E seus seguidores assíduos 
das redes sociais? Aqueles 

que estão sempre marcando 
outras pessoas, escrevendo 
comentários positivos e curtin-
do a maioria das postagens da 
sua empresa… Você não pode 
fazer nada por eles? Nem mes-
mo enviar uma carta - sim, uma 
carta - agradecendo por toda 
força nesse momento?

Note que muitas vezes quan-
do o simples é bem feito, traz 
muito mais resultados que 
o complexo e avançado. E 
rever as condições que você 
trabalhava e que pode tentar 
implantar algo novo agora, po-
derá ser essa ação simples e 
geradora de bons resultados.

Procure se tem como baixar as 
taxas da sua maquininha, se tem 
como usar aplicativos como o 
PicPay, algo que você possa re-
passar ao seu cliente ao otimizar 
e baratear a sua operação.

Tudo pode mudar.
Na Webliv tivemos que mudar 
algumas coisas. A Imersão 
8Ps, que tradicionalmente 
sempre foi realizada presen-
cialmente - 03 dias de muito 
conteúdo denso para milhares 
de empresários -, teve de ser 
totalmente reformulada para 
ser entregue on-line. E adivi-
nhe… Recorde de vendas!
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E neste exato momento que es-
crevo esse material pensando no 
bem estar do seu negócio, esta-
mos - incessantemente - pensan-
do como melhorar cada vez mais 
nossos produtos para acelerar 
negócios como o seu, de maneira 
rápida e realmente lucrativa.

Infelizmente (ou felizmente) exis-
tem certas coisas das quais não 
podemos nos apegar e uma delas 
são nossos produtos e serviços.

Existe uma falsa ideia que é a 
do “Tempo Investido” ou ainda 
“Esforço Investido”. Esse conceito 
está no livro: A Arte de Pensar 
Claramente. Recomendo muito a 
leitura, ainda mais se você preten-
de algum dia se tornar investidor.

Pois bem, esse conceito é muito importante 
de entender. Imagine que você foi ao cinema 
e no meio do filme percebeu que ele nem 
era tão bom assim. Seu parceiro ou parceira 
diz que também não gostou e quer ir embo-
ra, mas você diz que não, já que gastaram 
para estar lá.

Percebe o quão esse argumento é irra-
cional? O filme é ruim, saindo no meio da 
sessão ou não, ele continuará sendo ruim e 
aquele dinheiro já foi gasto. E quanto mais 
tempo vocês ficarem vendo esse filmes, 
mais o seu maior bem - o tempo - será des-
perdiçado.

Várias vezes nos prendemos a coisas 
por causa do tempo e do esforço 
investido nelas. 

“Eu estou a 08 anos vendendo isso, não pos-
so mudar assim do nada… Foi muito suor!” 

Veja só nosso grupo do telegram
dos últimos imersos:
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A boa notícia é que você pode mudar sim. Claro 
que não estou estimulando para que você abra 
mão de tudo que construiu e comece algo 
totalmente novo. Estou apenas te convidando a 
ser mais analítico. 

“As espécies que sobrevivem não são as mais 
fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas 
que se adaptam melhor às mudanças” - Leon C. 
Megginson (erroneamente atribuída a Charles 
Darwin).

Veja os dados, as vendas, a oferta e a usabi-
lidade do seu produto ou serviço. Depois de 
analisar com calma, procure encontrar o que 
pode ser mudado para que você alcance maio-
res resultados, mesmo que isso te incomode no 
começo.

Toda mudança incomoda e
é bom se acostumar a ela.
Veja quantos produtos precisaram mudar ou 
ainda, sua forma de ser entregue precisou mu-
dar. Conheço pizzarias que não querem mais 
abrir as portas, acredita nisso?

Elas estão vendendo tão bem pelos aplicativos 
como WhatsApp, iFood e outros, que preferem 
a atual situação, pois, com as portas abertas, os 
estresses são grandes, além dos custos e gas-
tos serem maiores do que de portas fechadas.

Limpeza, mesas, garçom, energia elétrica e etc. 
Muitos não querem mais essa realidade e viram 
nesse “Novo normal” uma grande vantagem.

Talvez até ganhem menos dinheiro, mas o 
custo também é menor, então a conta fecha. 
Sem contar que o bem estar também é um dos 
grandes motivadores por trás de uma decisão 
como essa.

Conhece a história da Netflix? Vou deixar aqui 
um breve resumo.

A Netflix nasceu justamente por conta do ape-
go que a Blockbuster (e outras locadoras) tinha 
ao seu modelo de negócios. Tínhamos que re-
bobinar o VHS senão teríamos que pagar multa 
e só poderíamos retirar as fitas em locais físicos.

A Netflix começou com foco nesses dois fato-
res. As pessoas não precisavam rebobinar as 
fitas e muito menos irem até a videolocadora 
para retirarem ou devolverem as fitas VHS.

Veja o gráfico ao lado:
Somente depois que o império do 
streaming se instaurou. Aliás, hoje a 
Netflix faz parte do famoso e poderoso 
grupo chamado FAANG - Facebook, 
Amazon, Apple, Netflix e Google.

(Receita da Blockbuster vs Netflix de 2004 
até 2010. Em 2010 a Blockbuster faliu)
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E tudo começou com um olhar analítico direcionado ao consumidor.

Percebe como uma pequena mudança pode fazer total 
diferença entre o fracasso e o sucesso do seu negócio?

(Ações FAANG - sigla utilizada para se referir às 
grandes empresas Americanas de tecnologia).

O iFood nem sempre foi um aplicativo. A Apple 
vendia computadores e hoje não estão mais tão 
focados no próximo iPhone, mas sim em como 
fazer dos serviços prestados sua grande fonte 
de renda. Por isso que existe o iCloud (servi-
ço de armazenamento, sincronia e backup), 
o Apple TV+ (serviço igual Amazon Prime e 
Netflix), o Apple News+ (serviço de leitura de 

jornais e revistas), o Apple Card (sim, um cartão 
de crédito) e o Apple Arcade (serviço de jogos).

Veja nos gráficos abaixo a queda de receita 
de venda de iPhones e aumento da receita 
proveniente de serviços e acessórios. (Q3’20 - 
Quarter 3 de 2020).
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Eles vão deixar o iPhone de lado? E o iPad? 
Não. Somente estão percebendo a crescente 
demanda pelo “Usar” em contrapartida do “Ter”.

Existe um programa a ser testado pela Sam-
sung - Samsung Upgrade - que se trata do 

consumidor pagar um valor mensal para utilizar 
os últimos aparelhos lançados, e, pagando esse 
valor mensalmente, esse mesmo consumidor 
garante utilizar o próximo lançamento ao devol-
ver o antigo à companhia.

Como Lucrar Mais com o Novo Comportamento dos Consumidores



16

Quer dizer que eles não venderão mais seus 
Galaxys? Nem de longe é isso. Mas o fato é que 
estão percebendo esse movimento tal qual a 
Apple percebeu; que algumas pessoas não 
precisam de “algo para chamar de seu” mas 
apenas usar tal coisa por um tempo, sem o 
trabalho de comprar e ter que vender na OLX 
ou para algum amigo para aí sim, comprar o 
próximo lançamento. Eles querem apenas o 
novo com o mínimo de atrito possível.

A Google por sua vez, tinha como principal 
fonte de receita os anúncios e hoje o leque de 
produtos é muito maior. Mas você sabia que 
vários produtos que eles lançaram foram des-
continuados? Falarei deles logo abaixo.

Só erra quem não age.
Falamos muito das grandes vitórias das gran-
des empresas, mas nos esquecemos que todos 
erram.

Google Plus, Google Talk, Google Code, Goo.
gl, Google Spaces, Panoramio, Project Ara, 

Picasa… Acho que a lista é até maior, mas são 
os produtos que consegui lembrar e encontrar 
numa matéria que cita os produtos descontinu-
ados pela gigante dos buscadores.

A Nokia rejeitou o Android, abraçou a ideia 
do Windows Phone e hoje isso é apenas uma 
memória distante. E olha que o Windows Phone 
tinha uma grande chance de estar ao lado do 
sistema iOS e Android, mas algumas decisões 
da Microsoft simplesmente destruíram essa 
possibilidade. Uma pena, mas agora a Nokia 
está voltando ao mercado com… Isso mesmo, o 
Android.

A Yahoo não quis comprar a Google. A Kodak 
se recusou a comercializar câmeras digitais. O 
Snapchat não aceitou a oferta de U$3 Bilhões 
do Facebook...

Me lembrei de um dos maiores erros da 
Samsung, o Galaxy Note 7. O erro? Bom… 
Ele “simplesmente” explodia. Foi uma época 
conturbada para a empresa e que com certeza 
trouxe vários aprendizados. 

A Samsung fez um recall mundial, demonstrou 
a razão real das explosões - erro de engenharia 
- e garantiram a melhoria dos processos inter-
nos para que tal situação nunca mais ocorra.

A Apple já errou muito também. Um de seus 
erros aconteceu com o iPhone 4, lembra desse 
caso? Dependendo da maneira que o cliente 
segurava o iPhone, o sinal de operadora sim-
plesmente desapareceria. Esse problema era 
chamado lá fora de “Antennagate”. 
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(“Antennagate” completa 10 anos. Veja como o pro-
blema da antena do iPhone 4 se transformou em um 
dos maiores escândalos de todos os tempos).

No começo, jogaram a culpa nos 
usuários, dizendo que todos segura-
vam o celular de maneira “errada”. Mas 
logo depois lançaram atualizações de 
software para resolver o problema, 
além de uma case (bumper como era 
chamada essa "capinha") que também 
ajudava a solucionar o problema da 
perda de sinal.

Veja esse maravilhoso produto ao lado.  Lindo, 
não é? Ele se chama Power Mac G4 Cube.  Um 
fracasso de vendas da Apple em 2000.

O que quero deixar bem claro aqui com 
esses casos, é que você irá acertar e er-
rar. Não tem como fugir disso.

A única coisa que você não pode deixar de 
fazer é agir! 

E para evitar grandes erros que se tornem um 
desastre, faça o seguinte… Converse com seu 
cliente. Colete dados com ele, pergunte suas 
preferências, sua intenção de mudar algo no 
seu produto ou serviço.
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Avalie o máximo de opções 
junto aos seus clientes, eles 
são os investidores do seu 
negócio e não apenas um 
número da planilha do Excel.

Não tenha medo de errar, mas 
erre barato e rapidamente. 
Faça uma campanha de teste 
de apenas R$30,00 no Face-
book e avalie o retorno antes 
de investir R$1.000,00.

Teste um novo prato no res-
taurante com apenas 03 clien-
tes e colha o feedback antes 
de mudar o seu cardápio todo 
com base numa inspiração 
aleatória.

Um ideal que você pode tra-
balhar é entender o conceito 
do Always Beta.

Isso quer dizer que você nun-
ca estará com o produto final 

em mãos, pronto para ser lan-
çado. Incrementos precisam 
ser feitos na grande maioria 
das vezes e quase sempre.

Ou seja, o produto ou serviço 
perfeito, não existe! 

Muitos produtos são lançados 
com a ciência de que ainda 
não são o melhor que pode 
ser feito. Sistemas operacio-
nais são a prova viva disso.

Sempre existirá a possibilidade de incremen-
tar algo, melhorar, aperfeiçoar. Tal qual o seu 
conhecimento. Quanto mais você “se lapidar” 
melhor ficará a sua visão de mundo e dos negó-
cios, e com isso, novas e melhores decisões 
serão tomadas.

Se não fosse assim não teríamos carros novos 
todos os anos. E muitos nem apresentam algo 
realmente “novo” a não ser uma mudança ou 
outra de design, mas isso é preciso para manter 
o mercado aquecido.

Caso o seu negócio não esteja embasado 
em produtos tradicionais, você pode e deve 
apostar em lançamentos sempre que puder. A 
palavra “novo” tem um poder enorme.

Novo Ford Ka, Novo iPhone, Nova Coleção 
Outono/Inverno, Nova Filial…

Sei que estamos falando de uma época contur-
bada, mas o “novo” que você pode lançar não 
precisa ser algo extremamente complexo.
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Um novo tempero, uma nova 
blusa, uma nova técnica de 
consultoria, um novo método 
de consulta.

Recentemente, uma ham-
burgueria fez um teste. Um 
hambúrguer feito para come-
morar o aniversário da cidade 
onde fica. Produziram apenas 
10 unidades e somente foram 
vendidos na data comemora-
tiva. O que ele tinha de novo? 
A adição de poucos ingre-
dientes... queijo gorgonzola 
e mel. Vários clientes ainda 
pedem pelo mesmo lanche, 
mesmo ele não fazendo parte 
do cardápio oficial por ser um 
produto pontual.

Reveja os testes que você 
pode fazer no seu negócio. 
Quais produtos e serviços 
que, com um pequeno incre-
mento, podem se transformar 
em algo novo para despertar 
o desejo do seu cliente; e 
melhor, suprir suas mais novas 
necessidades e desejos.

Uma teoria interessante. Não 
sei se você já percebeu, mas 
o Instagram e Facebook, por 

exemplo, são constantemente 
atualizados todas as semanas 
para Android e iOS, mas a 
nota de lançamento (release) 
dessas atualizações semanais 
apenas reportam que foram 
feitas pequenas melhorias. 

Se isso é verdade ou não, nun-
ca saberemos, mas uma coisa 
é certa. Sempre que aparece 
uma atualização, tendemos a 
entrar nos aplicativos para ver 
o que tem de “novo” lá. Seria 
uma forma de garantir com 
que os usuários utilizem mais 
os aplicativos? Se sim, só nos 
resta bater palmas pela exce-
lente estratégia em utilizar a 
tática do “novo” com maestria.

O velho é melhor 
do que o novo.
Espera aí! Você acabou de me 
falar para testar coisas novas 
e agora vem com essa história 
de “velho”?!

Calma. Estou falando aqui a 
respeito dos seus clientes.

Aqui na Webliv os clientes 

recorrentes são responsáveis 
por 70% do faturamento da 
empresa.

Isso se deve a vários motivos. 
Bons produtos, boa entrega, 
escada de produtos, mas sem 
dúvida alguma, um trabalho 
muito bem feito com visão 
estratégica de marketing e 
vendas.

Um novo cliente dá muito 
mais trabalho e requer muito 
mais investimento do que um 
cliente recorrente - ou ainda 
um cliente que pelo menos já 
tenha comprado alguma coisa 
da sua empresa.

E isso influencia muito no 
CAC (custo por aquisição de 
cliente).

Sabemos que o valor alto do 
CAC somente deve ser aceito, 
se estamos focados em diluir 
esse mesmo CAC no LTV 
(lifetime value) do cliente, ou 
seja, quanta vezes mais o 
mesmo cliente irá gerar recei-
ta e lucro para minha empresa.

LTV > CAC = 
CAC > LTV =

Vou te dar dois exemplos para deixar bem claro.
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Ca so  0 1
Custo de CAC: R$100,00
Gastei 100 reais para vender algo para meu cliente

Lifetime Value: R$290,00

Cliente A, Compra 1 = R$90
Cliente A, Compra 2 = R$150
Cliente A, Compra 3 = R$50

Total das Compras do
Cliente A ao longo
do tempo

 R$290,00

Nesse caso, o CAC foi diluído ao
longo das compras que o cliente fez.

Ca so  0 2
Custo de CAC: R$100,00
Gastei 100 reais para vender algo para meu cliente

Lifetime Value: R$90,00

Cliente A, Compra 1 = R$90
Cliente A, Compra 2 = R$0*
Cliente A, Compra 3 = R$0*

Total das Compras do
Cliente A ao longo
do tempo

 R$90,00

*Não compra.

Por isso que é tão importante 
você ter uma escada de pro-
dutos, CRM, pós-venda, exce-
lente atendimento, marketing 
estratégico e um comercial 
bem treinado.

O lucro está na recorrência 
em que seu cliente compra 
de você e não no número 
de clientes novos que você 
conquista. E esse é um dos 
grandes erros que vemos por 
aí… Empresas que querem 
apenas novos clientes e se 
esquecem da lista de clientes 
que já têm.

Isso quer dizer que você 
não terá novos clientes? 
Não é bem assim.

Com o lucro dos clientes 
recorrentes você investirá 
uma parte para adquirir novos 
clientes, e então você empre-
gará esforços para que esses 
novos clientes se tornem 
clientes recorrentes e assim a 
roda gira.

É um sistema poderoso de 
vendas que utilizamos e ensi-
namos aos nossos alunos.

Agora te pergunto. Quando foi 
a última mensagem que você 

mandou para os seus clientes?
Você perguntou se ele estava 
bem? Como estava a famí-
lia? Você estabeleceu algum 
relacionamento com ele ou 
somente aparece quando 
quer vender algo?

Gosto da imagem abaixo pois 
ela representa a realidade que 
você precisa adotar na sua 
empresa.

Manter relacionamento com 
seu mercado é, de longe, uma 
das ferramentas mais simples 
e mais poderosas que você 
pode utilizar.
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Talvez você imagine que isso 
é trabalho do marketing, mas 
não é.

O trabalho do marketing da 
sua empresa é gerar leads 
(contatos interessados) e le-
vantadas de mão (“Hey! Gostei 
disso, quero saber mais…”). 
O Marketing precisa buscar 
novos prospects para você e 
fazê-los desejar seu produto 
ou serviço.

Já o trabalho do comercial é 
transformar os leads e levan-
tadas de mão em clientes e 
depois em clientes recorren-
tes.

E para isso ser realmente bem 
feito, você deverá adotar a 
estratégia do Comercial 1 e 
Comercial 2.

O Comercial 1 deverá ser res-
ponsável por gerar a 1ª venda. 
E o Comercial 2 deverá ser 
responsável por gerar relacio-
namento, se aproximar mais 
do cliente e realizar as vendas 
seguintes.

Essa estratégia é muito pode-
rosa.

Não sei se você sabe, mas 
muitas empresas - como 
agências de publicidade ado-
tam o seguinte modelo:

Prospecção > Comercial > 
Atendimento

O responsável pela Prospec-
ção é quem abre o mercado. 
Bate de porta em porta, realiza 
reuniões, demonstra os servi-
ços, e consegue a Levantada 
de Mão (Legal, Sr Prospecção, 

quero saber mais, por onde 
começamos?).

Depois disso, o Comercial en-
tra na jogada. É ele quem vai 
levantar as necessidades do 
cliente e fazer a melhor pro-
posta possível para conseguir 
fechar negócio.

Feito isso, é hora do Atendi-
mento dar as caras. O Aten-
dimento, como o nome já diz, 
é responsável por atender 
aquele cliente. Toda a deman-
da que o cliente precisa enviar 
para agência, passa primeiro 
pelo Atendimento e ele por 
sua vez, defende os interesses 
da agência e os interesses 
do cliente, sendo a ponta 
que muitas vezes garante a 
permanência do cliente por 
anos… Puro relacionamento.

“Quem é visto é lembrado,
e quem é sempre visto,
é sempre lembrado”.
- Autor Desconhecido
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O Conrado Adolpho - fundador e diretor da Webliv e escritor do Black Book - explica muito bem so-
bre o Comercial 1, Comercial 2, e também dá ótimas dicas para usar o Sistema de Vendas chamado 
“Os 9 Públicos”, em suas lives no Instagram. Se você quer aumentar os resultados da sua empresa, 
vale a pena conferir esse e muitos outros conteúdos no perfil @conradoadolpho.

Black Book - Guia de negócios com autoriade 
Conrado Adolpho.

Existem outros tantos temas 
que eu gostaria de abordar 
com você, mas acho que a 
leitura ficaria muito longa, 
mesmo com tantos dados 
valiosos.

Agora que você está che-
gando ao final, gostaria de 
um favor… Volte ao início do 
documento e releia-o . Isso 
mesmo. Na primeira lida, mui-
tas informações são captadas 
mas não são armazenadas. 

E tem outra coisa importante. 
Eu gostaria que você tomasse 
algumas atitudes. Portanto, 
leia novamente o documento 
e nas partes que eu te faço 
algumas perguntas ou dou 
algumas ideias, anote em um 
caderno e avalie quais ações 
você pode realizar o quanto 
antes para tentar melhorar os 
resultados da sua empresa.

Combinado? Maravilha!

Espero que você tenha gostado desse material e possa tirar proveito de todos os conteúdos  
que nós da Webliv e o Conrado disponibilizamos para você, tanto gratuitamente, quanto as 
imersões, cursos e tantos outros produtos especialmente criados para ajudar os pequenos 
empresários a terem lucro de verdade.
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