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Técnicas de venda 

 



Unha función vital para o teu Negocio 

Negocio Cliente 

Diñeiro 

Bens e Servicios 

A actividade de Venda e a única actividade do teu 
negocio que trae diñeiro á caixa 

É a que paga o noso traballo !!!! 

¿QUE É A VENDA? 



REALIZACIÓN 

CONCLUSIÓN 

PREPARACIÓN 

O proceso da venda 



Recoñecemento do problema 

Búsqueda de Información 

Evaluación das Alternativas 

Decisión de Compra/Non Compra 

Actitudes postereiores á compra 

VARIABLES 
EXTERNAS 
•Entorno  
económico, 
 político e legal 
•Cultura 
•Grupos sociais 
•Familia 
•Influencias  
persoais 
•Situacións  

VARIABLES 
INTERNAS 

 
•Motivacóns 
•Percepción 
•Experiencia 
•Características 
persoais 
•Actitudes  

O proceso racional de merca 



CLIENTE: Persoa que merca o producto ou  
servizo, quen paga 

PRESCRIPTOR: Persoa que non participa no proceso de 
compra pero inflúe na decisión 

CONSUMIDOR: Persoa que se beneficia do producto ou 
servizo  

Participantes no proceso de compra 



NECESIDADE 

Carencia dun ben ou servicio básicos. 

DESEXO 

Carencia dun producto ou servicio específicos que satisface unha necesidade. 

DEMANDA 

Desexo específico en función dunha determinada capacidade de compra. 

VALOR 

Percepción que ten un posible cliente dos beneficios e costes inherentes á compra 
dun producto ou á prestación dun servicio. 



O proceso de venda 

  



O proceso de venda 

• Vender é o proceso polo cal o vendedor consigue que o cliente pense ou 
actúe dun xeito non esperado por el e en beneficio de ambos. 

 

 

• Fases: 

PREPARACIÓN 

REALIZACIÓN 

CONCLUSIÓN 



Preparación 

• O vendedor debe coñecer 3 variables fundamentais: 
• ¿Quén é o meu cliente? 

• ¿Qué necesita o meu cliente? 

• ¿Qué lle gusta ao meu cliente? 

• Na decisión de merca entran en conflito dous 
elementos 

• Móbiles: condicións que empuxan á merca. 

• Freos: Condicións que motivan a non merca. 

• Para que se produza a merca: 
 (MOBILES - FREOS) > PREZO VENDA 

 



Realización 

• Elemento fundamental: A comunicación. 

• O primeiro paso é crear un clima favorable. 

• Tratase de eliminar barreiras e espertar a atención 
do cliente. 

• Principais ferramentas de comunicación nesta fase: 
• Preguntas e silencios. 

• Argumentación. 

• Demostración. 

• Reformulacións. 

• Escoita. 

• Observación. 



Conclusión 

• Consiste en lograr a aceptación da proposta realizada. 

• Pódese tratar da venda en si ou dun compromiso formal de merca. 

• Será positiva se o vendedor foi quen de: 
• Crear un clima de confianza. 

• Descubrir os móbiles da compra. 

• Presentar argumentos relacionados cos móbiles do cliente. 

 



Desenvolver a confianza 
 

Identificar as necesidades 
 

Solucionar 
 

Pechar 

40% 
 
30% 
 
20% 
 
10% 

Relacións de vendas de alta 
calidade 



• Atención 

• Interese 

• Desexo 

• Acción 

Modelo AIDA.  
Proceso de venda básico 



Indagación de necesidades 

Pirámide das necesidades de Maslow 

• As necesidades das persoas están xerarquizadas en forma de pirámide, a 
satisfacción de cada escalafón implicaría a loita polo seguinte. 

Autorrealización 

Estima 

Pertenencia 

Seguridade 

Fisiolóxicas 



Indagación de necesidades 

• Hai dúas técnicas fundamentais a ter en conta na 
indagación de necesidades: 

• Preguntas: Con elas obtense información sobre as necesidades e 
gustos dos clientes, existen moitos tipos dependendo da 
información procurada e do efecto buscado. 

• Reformulación: Defínese como volver a expresar ou manifestar. 
Sirve para reconducir a conversa con tres obxectivos: 

Síntese: Para repasar o fundamental da conversa e revisar algún aspecto. 

Control: Permite manter a conversa dentro dos límites relativos, asegura o 
emprego eficaz do tempo. 

Estimulación: Permite reforzar a perspectiva do cliente e animarlle a 
continuar. 

 



Presentación de beneficios 

• Os produtos non se venden polo que son, senón 
polos beneficios que aportan. 

• Cando se merca, faise para obter algún dos 
seguintes beneficios: 

• Seguridade. 
• Afecto. 
• Benestar. 
• Orgullo. 
• Novidade. 
• Economía. 

• Tres técnicas fundamentais na presentación de 
beneficios: 

• A demostración. 
• A argumentación. 
• O prezo. 

 



Presentación de beneficios: 
A demostración 

• Os clientes, cada vez máis racionais e incrédulos desexan 
obter datos tanxibles e motivos que lles axuden a tomar unha 
decisión racional. 

• Aspectos a ter en conta para unha boa demostración: 
• Planificar a demostración. 

• Determinar as necesidades do cliente. 

• Elixir un lugar axeitado. 

• Facer participar ao cliente. 

• Asegurarse de que o cliente comprende o que lle estamos a 
demostrar. 

• Parala cando se teña conseguido o obxectivo 



Presentación de beneficios: 
A argumentación 

• Proceso polo cal o vendedor trata de convencer ao cliente, 
mediante unha exposición verbal dos beneficios que lle 
reportará o produto expresándolle as vantaxes en sintonía 
cosas súas necesidades. 

• O coñecemento do produto e a capacidade de detectar as 
necesidades do cliente son as bases fundamentais desta fase 
do proceso de merca. 

• Características dunha boa argumentación: 
• Claridade. 

• Precisión. 

• Convicción. 



Presentación de beneficios: 

O prezo 

• A importancia que o cliente lle da ao prezo 
dependerá das vantaxes que vexa no produto. 

• Debese enxalzalo prezo con algunha vantaxe 
importante ou prioritaria para o cliente. 

• Técnicas de presentación do prezo: 
• Desglosar o prezo en pequenas cantidades. 

• Presentar o custo ao día ou á semana mellor que ao ano. 

• Valorar os aforros ao ano mellor que ao día. 

• Relacionar o prezo co custo de algo cotián. 

• Explicar as facilidades de pago. 

• Facer ver o produto como un investimento. 



Reconfiguración da oferta:  
As obxeccións 

• Se definen como unha oposición momentánea á merca. 

• Buscan máis información para xustificar a decisión final: 
mercar ou non mercar. 

• Son algo intrínseco ao proceso de venda e son necesarias para 
avanzar. 

• Tipos: 
• Psicolóxicas: Evasivas, pretextos, escusas, prexuízos. 

• Lóxicas:Dúbidas, malentendidos, desvantaxe real. 



Reconfiguración da oferta: 
Dar solución ás obxeccións 

• Para superar as obxeccións previsibles , o fundamental é facer 
un inventario dos defectos do produto. 

• 5 regras de ouro: 
• Escoitar con atención os argumentos do cliente. 

• Asegurarse de que entendes ben as obxeccións. 

• Pregunta e evita discutir co cliente pola obxección. 

• Reconduce a obxección. 

• Resume as obxeccións e as respostas. 

• Asegúrate de que os reparos do cliente están resoltos: o único 
xeito é preguntándollo. 



Formalización do vinculo: 
O peche das vendas 

  

Mentres se realiza a venda, o cliente envia “sinais de compra”  

• O cliente comportase coma se o producto fose del. 

• O Cliente duda ou cambia de golpe de actitude. 

• O Cliente asegurase de certas garantías. 

• O cliente plantexa cuestións de detalle. 

• O Cliente pide unha vantaxe suplementaria. 

• O Cliente plantexa unha falsa obxeción o unha obxeción sen importancia. 

• O Cliente volve sen convición sobre unha obxeción importante. 

• O Cliente fai intervir a un terceiro. 

As Sinais de Compra  



Formalización do vinculo: 
Técnicas de peche 



Formalización do vinculo: 
O peche das vendas 

• É o verdadeiro obxectivo de todo o proceso de venda.É o 
momento en que cliente e vendedor se poñen de acordo para 
realizar as transaccións. 

• Será positiva cando o vendedor foi quen de: 

• Crear un clima de confianza. 

• Descubrir os móbiles da merca. 

• Presentar argumentos relacionados cos móbiles. 

• Obter o pedido. 

 



Formalización do vinculo: 
Técnicas de peche 

• Debese elixir a técnica adecuada para cada produto, 
tipo de cliente e circunstancias da venda. 

• Son as seguintes: 
• Conclusión directa. 

• Resumo. 

• Balance. 

• Decisión mínima. 

• Alternativa. 

• Conclusión adicional. 

• Intimidación. 

• Posta en garda. 

• Aflorar o problema e minimizalo. 

• Anticipar a posesión. 

• Facer desexar. 

 



Formalización do vinculo:  
A despedida 

• O obxectivo          Causar boa impresión de: 
• O produto. 

• O establecemento. 

• O vendedor. 

• Pódenos axudar a conseguir que o cliente volva e realice unha 
merca, tanto se se realizou a venda con éxito como se non. 

• A venda é un proceso continuo, a relación cos clientes 
mantense no tempo e o ciclo do proceso de venda repítese 
moitas veces. 

 



A Fidelización 

• Vantaxes: 
• Incremento das vendas. 

• Costos baixos. 

• Publicidade de “boca a boca”. 

• Retención de empregados. 

• Técnicas para fidelizar: 
• Manter as promesas. 

• Estar disposto a axudar. 

• Inspirar confianza. 

• Trata aos clientes como individuos. 

• Ponte no lugar do cliente. 

• Ofrece unha boa impresión. 

• Premia aos clientes.    



No cliente do século XXI pódense destacar as seguintes 

características: 

 Intensificación da competencia 

 Innovación tecnolóxica rápida 

 Demanda constante de maior calidade 

 Maior información 

 Maiores niveis de educación 

 Maiores esixencias e aspiracións que as das xeracións 

anteriores 



As persoas non mercan productos 

Mercan BENEFICIOS 



• Empregar a linguaxe do cliente, intentando que escoite o que quere oir 

• Ás veces é mellor deixar que o producto fale por sí mesmo (demostración) 

• Non sorrir constantemente; manter a seriedade cando conveña 

• Importante conseguir compromisos parciais progresivos ata o “sí” final 

• Conceder aparente dominio da conversa ao cliente sen deixarse dominar 

• Non falar de caro ou barato, senón de prezos e formas de pago interesantes 

• Partir dun punto de referencia (producto mercado, problema plantexado...) 

• Empregar un ton persoal e individualizado según o cliente 

• Buscar e falar de aficións comúns ou problemas mutuos 

• Non se trata de falar moito senón de comunicar 

• Non abusar da sabiduría (procurando empregar o “como vostede sabe...”) 

Técnicas de captación da atención 



REALIZACIÓN 

O esencial da argumentación 

Polo tanto o vendedor debe poñer en evidencia a relación 
que existe entre as características do produto e os beneficios 

que lle interesan ao cliente. 

PRODUTO 
MOVEIS DE 
 COMPRA 

 ARGUMENTOS 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

MÉTODO PARA ARGUMENTAR 

1) Escoller según S.U.C.A.S.O un criterio de compra do cliente. 
 
 

3) Estructurar o argumento 
•Vantaxe 
•Proba ou demostración 
•Beneficio ou Consecuencia Positiva 

 

O “Si”  
do cliente 

4) Plantexar unha pregunta de control. 

2) Plantexar unha pregunta de control. 

O proceso da venda 

O “Si”  
do cliente 



REALIZACIÓN 

Linguaxe para convencer 

• Palabras Sinxelas, “Se o cliente non entende non compra” 

• Palabras positivas e simpáticas. 

• Estilo directo. 

• Referirse sempre o cliente (“Vostede” ou “ti”) 

• Feitos que proben as afirmacións, “prometer e facil…” 

• Expresións de convicción. 

• Linguaxe descriptivo. 

Recoméndase: 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Regras para Argumentar eficazmente 

1) Esté vostede mismo convencido. 
   
 Se non é un entuiasta do seu producto ¿Como  conseguirá  que quen o escoita o 
sexa. Ha de expresarse con convicción, apoiando as verbas cun sonrriso. 

2) O entusiasmo reforza a sua credibilidade.  
 
  A esaxeración a perxudica 

3) Use Argumentos que interesen de verdade o cliente. 
   
 O cliente poderá oilo todo. Pero solo escoitará o que lle   
 interese ¡ Dé resposta a cada un dos moveis de compra !  

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Regras para Argumentar eficazmente 

4) Presente os seus argumentos un por un. 
   
 Se os presenta “a granel” afoga ao cliene, que escoita a   
 metade, corresponde pouco… e non retén nada. 

5) Comenze  polo argumento que corresponda o móvil máis forte,  
o que rompa o freno máis importante. 

6) Predisponga o cliente a manifestar a sua opinión despois de cada argumento. 
  Se a opinión é positiva, reforzamos  a súa convicción . 
  Se a opinión é negativa, temos que cambiar de argumento 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Regra básica para presentar o Prezo 

Canto máis importante é o Producto para o cliente, tanto máis pagará por 
él, e non polo que é en si mesmo o producto 

Existe somentes unha excepción a esta regra. 
 Cando o prezo é o teu argumento de venda . 

En consecuencia debemos argumentar primeiro para aumentar o desexo 
de compra antes de anunciar o prezo 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Se pensas que o teu producto é caro, o cliente o pensará tamén 

Técnicas para disminuir a importancia do Prezo. 

Presentar o prezo por unidad. 
 
 
Presentar o coste de consumo o día ou 
a seman e mellor que ao ano. 
 
Ao revés valore as economías o ano 
máis co mes. 
 
Relacione o prezo co custo de algo 
cotían.  

2 pts./pieza e menos caro que 10.000 (caixa 
de 5.000). 
 
100 pts/ día é menos caro que 36.500 pts o 
ano. 
 
O seu aforro será de 500.000 pts o ano. 
 
Custalle menos que unha chamada de 
teléfono, unha copa, etc. 

 

 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Convenzase que un prezo alto, suxire calidad superior!! 

Técnicas para disminuir a importancia do Prezo. 

Presentar o prezo en “sandwich”. 
 
Non se olvide de vender o servicio, a sua 
imaxe, a notoriedade… Non vendemos 
soamente un producto. 
 

Destaque o valor da revenda. 
 
 
Valore as diferencias ca competencia  

Vantaxe/Precio/Vantaxe 
 
 
Posteriomente podería obter un 
diñeiro por esta inversión. 
 
Somos os únicos que lle 
ofrecemos... 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Xa presentamos o prezo, pero a venda pode non ter rematado... 

¡ O cliente pode comenzar a plantexarnos 
 OBXECCIÓNS ! 

As Obxecións son manifestacións de resistencia a mercar, 
pero son positivas para nós, indican unha oportunidade para 
a venda. ¡Quen non quere mercar non plantexa obxecións ! 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Orixes das Obxecións 

• Experiencias anteriores negativas. 

• Prexuizos. 

• Necesidade de afirmarse, de valorarse. 

• Medo ao cambio. 

• Desexo de non deixarse influir polo vendedor. 

• Medo a decidir, a elexir. 

• Gañas de amolar. 

• Recurso para negociar. 

• Ignorancia. 

• Pretexto para evita-la compra. 

• Necesidade de obter información 
 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Clasificación das obxecións: 

• Non Sinceras e sen Fundamento. 

  E a obxeción pretexto, o “tirar balóns fora”. 

  Pode enmascarar unha obxeción sincera.  

•Sinceras e sen Fundamento. 

  Baseanse en opinións, prexuizos, sentimentos  

                     máis quen feitos concretos. 

•Sinceras e con Fundamento. 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Como debemos actuar fronte as obxecións: 

• Non Sinceras e sen Fundamento. 

   
Non debemos perde-lo tempo superando unha obxeción que non é real. Terei que 

atopar cal é a verdadeira 

o Plantexando unha pregunta de control, vemos que comenzan a  verse 
outras obxecións. 

 
o Tratando de supera-la, e o cliente comenza plantexar outras 

¿Cómo sei se a obxeción é falsa? 

Neste intre debemos lembrar o aprendido e sacarlle ao cliente a obxeción real. 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Como debemos actuar fronte as obxecións: 

•Sinceras e sen Fundamento. 

   
Superanse facilmente, é-nos fácil facerlle ver ao cliente que as súas opinións non 

son correctas. É un bo momento para usar a demostración de novo. 

Canto máis se ataca sen fundamento a opinión do cliente  
máis lla reforzamos.  

Non debemos entrar en discusión co cliente. 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Como debemos actuar fronte as obxecións: 

•Sinceras e con Fundamento. 

   
Esta é de verdade a obxeción máis complicada de solucionar, a nosa misión é 
facerlle ver ao cliente que ditas obxecións son superables polo producto que 

ofertamos. 

Canto menos valoremos a observación do cliente máis estamos 
 incitando a profundiza sobre ela.  

Canto máis cortemos a súas expresións, máis o estamos  
provocando a proceder da mesma maneira. 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Técnicas para tratá-las obxecións: 

• EXEMPLO : “ É DEMASIADO COMPLICADO”    

 1) Reformula- la obxeción en forma de pregunta:  
  “Comprendo a sua preocupación. En definitiva o que                             

vostede plantexa é como os seus fillos van usa-lo équipo” 

 2) O “Si…. Pero” (dar un argumento máis):  
  “Si, e un producto completo… pero que lle permite   

 dispoñer dunha solución avanzada para o seu negocio” 

 3) Apoiarse na obxeción para transforma-la nun argumento:  
  “Si, é un producto moi completo… e por iso permitiralle 

adaptarse o crecemento do seu negocio” 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Técnicas para tratá-las obxecións: 

• EXEMPLO : “ E DEMASIADO COMPLICADO”    

 4) “Aparcar” de momento a obxeción, para responder máis tarde:  

  “Efectivamente, é unha cuestión importente propoñolle voltar a  ela 
cando lle comente….” 

 5) Agotá-la obxeción, plantexando preguntas concretas:  
  “¿Qué lle preocupa máis en concreto? ¿O ve complicado a  nivel de 

usalo vostede o para os seus fillos? “ 

 6) Apoiarse sobor o testimonio doutro cliente:  
  “Si, comprendo o seu ponto de vista… e o mesmo caso  

 que me plantexou o Sr. O cal pode chamar e verá como…” 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Técnicas para tratá-las obxecións: 

• EXEMPLO : “ E DEMASIADO COMPLICADO”    

 7) Aisla- la obxeción e concreta-lo acordo sobre o resto:  

  “Efectivamente, o noso sistemsa é o máis completo do   
 mercado, se estamos dacordo no prezo e na fianciación podemos ve lo tema da 

complexidade..” 

 8) Ignorá-la obxeción e continuar :  
  Pois si efectivamente, acertou e o sistema máis completo do mercado. 

Lle comentaba anteriormente que...  “ 

O proceso da venda 



REALIZACIÓN 

Actitude fronte as obxecións: 

 SEIS REGRAS A RESPETAR 

• Escoitar con interese, deixar que se exprese. 

• Evitá-la discusión, a oposición, o conflicto. 

• Ter en conta a obxección (en todo-los casos cando é sinceira). 

• Clarificar eventualmente a obxeción con preguntas. 

• Trata-la obxeción cunha técnica que explicamos. 

• Reemprendé -lo dialogo a continuación sen dudalo. 

O proceso da venda 



CONCLUSIÓN 

Xa contestamos as obxecións do cliente, e tocanos chegar ao fin …. 

¡ Agora toca rematar o proceso, sempre cun obxetivo 
na mente, VENDER  ! 

O vendedor debe levar a iniciativa durante todo o proceso. 
Tamén para Concluir. ¡Estamos no obxetivo final , conseguir 

que o cliente compre ! 

O proceso da venda 



CONCLUSIÓN 

A conclusión da venda será positiva se o vendedor foi quen de: 

Determinación, entusiasmo, confianza nun mesmo e 
perseverancia son os factores decisivos para concluir. 

“Atrévase a concluir” 

• Crear un clima de Confianza. 

• Descubrir os moveis da compra. 

• Presentar os argumentos relacionados cos moveis do cliente. 

• Concluí-la venta= Obter o pedido. 

O proceso da venda 



CONCLUSIÓN 

Técnicas para facilitar a Conclusión:   

• Actuar como se tivera decicido mercar. 

  ¿Prefire o envase de 3 ou de 6? 

• Suxerir que a decisión é urxente. 

  O quere para a próxima semana ¿Non?. Se o pedimos hoxe 
sería posibel. 

• Practicar o balance. 

  Resumindo, o tamaño da pantalla e o que quere, o diseño 
gustalle,…. ¿Llo enviamos? 

O proceso da venda 



CONCLUSIÓN 

Técnicas para facilitar a Conclusión:   

• Provoca-la derradeira pregunta. 

  Creo que xa vimos o esencial, pero quizas teña vostedes unha 
derradeira pregunta 

• Facer que o cliente sexa o vendedor. 

  E digame... ¿ Qué é o que máis lle gusta neste aparato? 

• Propoñer unha venta parcial. 

  Comprendo a sua dubida… propoñolle comenzar por 200 pezas 
sen compromiso, e logo ver que o que máis lle convén 

O proceso da venda 



A venda e un proceso continuo 

PREPARACIÓN 

REALIZACIÓN 

CONCLUSIÓN 

Normalmente a nosa relación cos clientes mantense no tempo 
polo tanto o ciclo dos tres pasos repitese moitas veces 

A VENDA 



A Venda 

    

Sabemos que os custos de conseguir un novo cliente son moito 
maiores cos de mantelo…. 

¡ Non debemos descoidar os nosos clientes habituais, 
temos que aplicar o proceso aprendido sobre todo con 

eles ! 

Os nosos clientes non os temos en propiedade e polo tanto 
podemos perdelos. ¡ Se perdemos os nosos clientes habituais 

podemos estar a perde-lo futuro da nosa empresa ! 

A venda é un proceso continuo... 



Grazas  
Pablo Lopez 

pablo@implicatum.com 


