
ESTRATÉGIAS PARAESTRATÉGIAS PARA
VENDER MAIS VIAGENSVENDER MAIS VIAGENS

EBOOK



ESTE CONTEÚDO É UM PLANO DE AÇÃO QUE PODE
ALAVANCAR AS VENDAS DA SUA AGÊNCIA DE
VIAGENS!

LEIA E COLOQUE AS ESTRATÉGIAS EM PRÁTICA.



INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Eu sei que os gestores e proprietários de agências de viagens
gostam muito do tema “vendas”. Afinal, o objetivo final de toda
empresa é o lucro.
 
Pensando nisso, eu trouxe neste ebook técnicas e estratégias
que podem alavancar suas vendas. Vamos conversar sobre:

• Atendimento de qualidade;
• Vendas consultivas;
• Consultoria em viagens;
• Como quebrar objeções de venda;
• Estratégias para vender mais;
• Entre outros temas importantes!

Continue lendo para aplicar melhorias nos processos da sua
agência de viagens!



Vou começar este ebook falando sobre importância do atendimento
em uma agência de viagens. Esse tema é essencial, pois quando se
trata de vender viagens, precisamos imaginar diversos cenários da
vida do consumidor:

• Ele pode estar guardando dinheiro há anos para realizar a viagem
tão sonhada;
• Pode ter muito medo de avião e está tentando vencer a fobia pela
primeira vez;
• Ou ainda, depois de anos, finalmente chegou o momento em que
as férias do casal coincidiram.

Como ouvi do agente de viagens, Rafael Biancareli, (Sonho Real
Turismo): “saia do automático, pois para você pode ser mais uma
venda, mas para o cliente é o momento da realização de um sonho”.

Por isso, separei os erros mais comuns que acontecem no
momento do atendimento e também algumas dicas para que a
sua empresa seja um destaque!

A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PARA UMA AGÊNCIA DE VIAGENSA IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PARA UMA AGÊNCIA DE VIAGENS

https://www.sonhoreal.tur.br/


A tecnologia vem mudando diversos mercados ao redor do mundo e no turismo isso não é diferente. Com a popularidade e
aumento das OTA’s (Online Travel Agencies), os clientes têm mais opções para escolher e estão mais exigentes.

Consequentemente, as agências físicas encontram um mercado com alto nível de concorrência, que observa, porém, uma
diminuição na demanda por serviços que são encontrados na internet com preços mais acessíveis.

Em julho de 2017, a empresa MindMiners realizou um estudo do mercado de turismo no Brasil. O resultado foi o seguinte:

• 23% dos entrevistados disseram que agendam suas viagens presencialmente em agências;
• E apenas 16% dos entrevistados usam agentes de viagem como fonte de informação sobre o destino escolhido.

Portanto, como fazer com que sua agência de viagens seja escolhida pelo viajante?

MUDANÇA NO MERCADO E NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDORMUDANÇA NO MERCADO E NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR



Em um mercado de alta competitividade, qualquer falha ou equívoco pode fazer com que o seu cliente busque um novo fornecedor.
Sendo assim, proporcionar um excelente atendimento pode ser considerado um diferencial competitivo de grande valor. Afinal, o
relacionamento é um fator imprescindível para conquistar e fidelizar pessoas. Qualquer tipo de frustração ou quebra de expectativa em
relação ao atendimento oferecido pela sua empresa, pode fazer com que o consumidor busque comprar em outro lugar e, ainda, passe
a ser um detrator. Ou seja, a pessoa que não indica e que dá avaliações ruins.

De acordo com o CXTrends, estudo sobre a experiência do consumidor, 86% dos clientes que se sentem mal atendidos não voltariam a
comprar da mesma empresa, nem a indicariam para os conhecidos. A falta de indicações (o famoso marketing boca a boca) é um fator
negativo para a captação de novos contatos. Pois um cliente indicado tem duas grandes vantagens:

• Custo de aquisição muito menor;
• Taxas de retenção e fidelização maiores.

Ou seja, o bom atendimento cria uma facilidade na captação de novos consumidores para a sua empresa! Olhe os pontos que nenhum
portal de vendas online consegue reproduzir no meio do turismo:

• Interagir com os clientes pensando em criar um relacionamento a longo prazo;
• Criar uma vantagem competitiva e se diferenciar da concorrência;
• Prever e antecipar as carências dos clientes para surpreendê-los positivamente com a solução;
• Tornar os canais de contato mais simples e acessíveis, aumentando a confiança e a fidelidade dos consumidores;
• Conhecer melhor o público-alvo da sua agência e entender seu comportamento para realizar a melhor estratégia de acordo com a
jornada do cliente;
• Personalizar o relacionamento e contato de acordo com cada cliente e situação.

O ATENDIMENTO AO CLIENTE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVOO ATENDIMENTO AO CLIENTE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO



Agora, veja alguns dos erros mais comuns que podem arruinar o
seu relacionamento com o cliente e garanta que nenhum desses
itens aconteça em sua agência!

Falar demais e não ouvir o cliente
Cabe ao agente de viagens entender o ritmo e o perfil de cada
consumidor. Para isso, é necessário respeitar os melhores horários
e ouvir com atenção o que o cliente está falando.

Equipe desqualificada
Muitas agências pecam na hora de  oferecer treinamentos  e
reciclagens aos colaboradores. Além disso, o feedback de
desempenho é um ótimo meio de monitorar como anda a sua
equipe. Oferecendo capacitação constante, é possível garantir que a
equipe dará informações corretas e precisas, o que melhora a
experiência dos clientes.

Falta de vontade
Por mais que o atendente esteja em um dia ruim, é extremamente
importante que isso não reflita no atendimento. Caso o cliente
perceba falta de vontade, pode ser que ele desista de comprar.

QUAIS SÃO OS ERROS MAIS COMUNS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE?QUAIS SÃO OS ERROS MAIS COMUNS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE?



Menosprezar o cliente

Por mais absurdo que seja, não são
raros os casos em que um vendedor
menospreza o cliente. O Brasil ocupa
a 5ª pior posição em um ranking de
atendimento ao cliente. Uma notícia
triste, mas que abre uma
oportunidade para você que está
lendo este material: se tantas
empresas não se preocupam em
oferecer um atendimento de
qualidade, sua agência pode se
destacar.

Repetição de perguntas

Evite perguntar ao cliente a
mesma coisa diversas vezes. Além
de trabalhoso, ficar repetindo a
mesma informação pode ser
incômodo. 

Seja organizado e tenha os dados
de consumidores que já estiveram
em contato com a sua empresa
armazenados em um lugar de fácil
acesso.

Demora no atendimento

Não importa o canal de atendimento,
ninguém gosta de esperar. Evite ter
um processo no qual o cliente seja
transferido diversas vezes durante
uma ligação, ou fique muito tempo
sem informações do que está
havendo.

Tenha ferramentas para auxiliar a
equipe e tornar os processos mas
simples e rápidos.

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasil-ocupa-5-pior-posicao-em-ranking-de-atendimento-ao-cliente-caidx2rgbhbhse1qx7ikfazwu/


Faça poucos contatos, mas com qualidade
Não perca tempo com ligações ou visitas que não serão rentáveis para a sua agência de viagens. Otimize o seu tempo e crie um
direcionamento lucrativo para o seu negócio!

Crie checklists e questionários para utilizar durante o atendimento
Para auxiliar a equipe de vendas, tenha um questionário para utilizar durante os contatos. Assim, não faltará nenhuma informação
relevante para prosseguir com a sua cotação e venda. Além disso, manter checklists e questionários padroniza o atendimento da
agência. Mas tenha cuidado para não tornar as integrações robóticas.

Pesquise e identifique objeções dos clientes
Realize pesquisas em sites de atendimento ao consumidor e descubra quais são as principais reclamações que os concorrentes
recebem. Isso fará com que seja mais fácil identificar as falhas do mercado e trabalhar para que elas não ocorram na sua empresa.

Qualifique a sua equipe
Ofereça treinamentos, workshops e cursos para que os seus colaboradores sejam cada vez melhores. Investir na qualidade do seu
atendimento fará com que suas vendas sejam concluídas em menos tempo.

Conteúdos complementares sobre o tema de capacitação:
[Blog post] Treinamento: capacite sua equipe sem gastar nada
[Vídeo] Como qualificar e motivar sua equipe sem gastar nada

4 DICAS PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE4 DICAS PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE

https://monde.com.br/blog/treinamento-equipe/
https://conteudo.monde.com.br/capacitacao-de-equipe


Os termos variam atualmente, mas, na verdade, os agentes de viagens sempre foram e sempre serão vendedores.

O que mudou foi o consumidor e a maneira de fazer a venda, que passou a ser muito mais consultiva. Esse perfil de venda é mais
investigativo, pois foca em fazer perguntas que vão revelar as necessidades e desejos daquele que quer comprar. No mundo comercial
muitas vezes acontece do consumidor chegar até o momento da negociação sem ter certeza do que quer, não é mesmo?

O formato consultivo, então, serve como um apoio para que a venda aconteça de acordo com o que se encaixa, de fato, nos desejos do
consumidor, permitindo que ele tenha uma experiência incrível.

Falando um pouco da área do turismo, Zane Kerby, presidente da Asta (que tem o mesmo papel da ABAV do Brasil, mas a nível
internacional), relatou que o termo “consultor” faz mais sentido que “agente”. Isso porque, apesar de existirem ferramentas de viagens e
formas de comprar sem o intermédio de uma pessoa, são tantas informações para assimilar que o consumidor precisa de um orientador
com conhecimento do mundo turístico para fechar o melhor negócio.

Fonte: Panrotas

O agente de viagens já é considerado um consultor, e complementando as palavras da reportagem, o agente é um vendedor consultor.
Afinal, ele faz mais do que vender, ele auxilia e acompanha os passageiros para que tudo seja perfeito nas viagens. Para estar
nessa profissão você precisa, inevitavelmente, entender e gostar de pessoas!

AGENTE DE VIAGENS, VENDEDOR OU CONSULTOR?AGENTE DE VIAGENS, VENDEDOR OU CONSULTOR?

https://www.panrotas.com.br/mercado/agencias-de-viagens/2018/08/abav-americana-muda-nome-e-agora-trata-agentes-como-consultores_158121.html


Agora, vamos entender as principais diferenças entre os dois
formatos de venda: consultivo e tradicional. No formato de vendas
tradicionais, o vendedor se coloca como detentor de todos os
dados, esquecendo que estamos na era da tecnologia!

A internet disponibiliza informações com acesso fácil e rápido. Isso
deu ao consumidor o poder de buscar tudo sobre um produto ou
serviço. Basta pegar o celular e pesquisar no Google.

Quando uma pessoa entra na sua agência ou faz um pedido de
orçamento através de algum canal de atendimento, ela já pesquisou
preços, conhece seus concorrentes e, provavelmente, está orçando
com mais de uma agência. Sendo assim, a chance de realizar a
venda está no atendimento que será oferecido.

Mas diante dessa situação de conhecimento abrangente do possível
cliente, o que o vendedor consultor deve fazer? Vou falar sobre isso
agora!

VENDAS CONSULTIVAS X VENDAS TRADICIONAISVENDAS CONSULTIVAS X VENDAS TRADICIONAIS



Entenda quais são os motivadores de compra do seu cliente
Muitas vezes a motivação do consumidor não é entendida pelo vendedor, o que acaba dificultando a criação da conexão, tão importante
para a venda.  Esses motivadores podem estar ligados à problemas que a pessoa está enfrentando, estresse, cansaço, que fizeram a
vontade de viajar surgir tão forte. Não há nada que crie mais empatia em uma negociação do que entender o que a pessoa precisa e
ajudá-la.

Experiência X qualidade do produto
A experiência de compra em vendas consultivas é tão fundamental quanto a qualidade do produto ou serviço vendido. Ou seja, o fator
humano influencia na decisão de compra. As agências de viagem saem na frente com isso, pois as OTAs não podem oferecer essa
experiência personalizada.

Trabalhe a reciprocidade
O ser humano gosta de retribuir. Sendo assim, você pode oferecer algumas coisas que irão gerar esse sentimento de reciprocidade no
consumidor. Por exemplo:

• Dar um brinde para que ele se lembre da sua agência;
• Mandar um conteúdo de dicas sobre o destino que ele já comprou ou demonstrou interesse;
• Ligar para desejar um feliz aniversário e, talvez, até enviar algum mimo;
• Dar um ingresso de passeio ou atração turística.

Tudo isso vai fazer com que o seu cliente sinta o carinho da agência e queira retribuir, seja avaliando positivamente sua empresa nas
redes sociais e para amigos, ou voltando a comprar.



Ouvir mais e falar menos
Ouça atentamente o que o cliente tem a dizer e entre no cenário dele. Parece simples, mas isso te ajudará a colher informações
importantes que poderão ser usadas como argumento para o fechamento. Além disso, deixando o cliente falar, você descobre objeções
e pode trabalhá-las para que não impeçam a venda.  O vendedor consultor não precisa falar muito, pois ele sabe fazer as perguntas
certas para que o consumidor se solte e diga tudo que é importante descobrir para vender a viagem certa!

Dominar as perguntas abertas
Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas com um simples “sim” ou “não”. Respostas longas ajudam a investigar o
perfil e as necessidades do cliente de forma mais clara. Já as perguntas fechadas encerram a comunicação, impedindo que o
atendimento flua. Exemplos de perguntas abertas:

• Por que esse é o destino que você sempre quis conhecer?
• Existe algum obstáculo que está impedindo você de comprar?
• Quais são as coisas mais importantes para você em uma viagem?

E, claro, além de fazer as perguntas corretas, é essencial que você mantenha um histórico das respostas do cliente organizadas em seu
sistema de gestão. Assim, você pode surpreendê-lo ao trazer de volta algum ponto que ele te contou durante um atendimento, tornando
o relacionamento muito mais próximo e gerando mais confiança.

DICAS PARA REALIZAR VENDAS CONSULTIVASDICAS PARA REALIZAR VENDAS CONSULTIVAS



Essa técnica é utilizada por grandes consultores e vai tornar suas vendas mais
consultivas. Entenda o que cada letra significa.

TÉCNICA AIDO PARA AS VENDAS CONSULTIVASTÉCNICA AIDO PARA AS VENDAS CONSULTIVAS

“A” = Abertura
A abertura é o modo como você interage com o consumidor. Se você estiver realizando uma venda presencial, fique atento a sua
linguagem corporal, ou seja, o jeito que você gesticula, a forma de olhar para o consumidor, a postura e a segurança ao falar. Pelo
telefone, você precisa estar atento ao seu tom de voz.

O rapport é uma técnica para criar ligação e sintonia com outra pessoa. Na fase de abertura é importante dedicar tempo a essa ação,
por isso separei algumas dicas para te ajudar.

1- Para criar rapport é importante que você esteja em estado de prontidão, ou seja, 100% presente no momento. Às vezes, na hora de
escrever um e-mail ou de realizar um atendimento, nós não estamos 100% focados, o que é prejudicial, já que o consumidor pode sentir
que você está distante e isso atrapalha a conexão que precisa ser criada.

2- A escuta ativa é uma forma de colher informações que serão usadas como argumento de venda e também uma maneira de entender
as necessidades do consumidor. Por isso, escute com muita atenção!

“I” = Investigação
Lembre-se que quem pergunta controla a conversa. Não passe a maior parte do seu tempo falando, nem sobre sua agência, nem sobre
o que você está oferecendo. Investigue, pergunte e entenda o que aquele consumidor está buscando.



“D” = Demonstração de capacidade
Nessa etapa é preciso construir autoridade. É importante gerar
autoridade para você (vendedor), para o produto/serviço oferecido e para
a empresa. Esse triângulo de confiança vai fazer com que o consumidor
se sinta seguro em comprar da sua agência de viagens.

Mas como criar autoridade?
• Depoimentos de outros clientes satisfeitos: use essas avaliações nas
redes sociais e no site da sua agência;
• Tenha uma boa relação com fornecedores para conseguir oferecer
condições especiais;
• Se você trabalha com uma agência física, o ambiente precisa passar
credibilidade. Então, será que está na hora de uma reforma? Pense nisso;
• Pense também na identidade visual do seu negócio. Seu site é
chamativo e bem estruturado? As informações são claras? As imagens
são de qualidade? As redes sociais contêm conteúdos de qualidade e são
atualizadas com frequência? Essas são perguntas para que você analise o
desempenho do seu negócio no meio online.

“O” = obtenção do compromisso
Se você mandou o orçamento da viagem para o consumidor, a obtenção
do compromisso é agendar um dia para retornar e conversar sobre as
dúvidas. Ou seja, essa é a técnica de não deixar a responsabilidade da
tomada de ação na mão do consumidor, você tem que ter seu próximo
passo agendado.



Muitos consumidores compram levando em consideração apenas o
menor preço, fazendo com que as agências entrem em uma briga
para dar descontos, um cenário nada ideal para quem quer ter um
negócio de sucesso. Por isso, vamos entender a lógica de quem se
baseia apenas em preço para comprar e como sua agência pode
mudar essa situação.

Primeiro ponto: a falta de conhecimento técnico do seu cliente faz
com que ele opte pelo que é mais barato, já que não entende a
importância de outros fatores para a aquisição de um produto ou
serviço.

Segundo ponto: o cliente pede o que foi ensinado a pedir.

Sabia que o conteúdo distribuído define o público? Isso mesmo!
Então, o que você entrega educa o mercado e define a visão que ele
terá da sua empresa. O que sua agência tem produzido e ensinado?
Apenas promoções, descontos e ofertas? Não importa a
nomenclatura. Se o seu foco está nos números mais baixos, o foco
do cliente será o mesmo.

MEUS CLIENTES SÓ QUEREM SABER DE PREÇO. O QUE EU FAÇO?MEUS CLIENTES SÓ QUEREM SABER DE PREÇO. O QUE EU FAÇO?



Seu cliente é bombardeado por propagandas, às vezes invasivas, em diversos canais de distribuição de conteúdo. Compre agora, 30% de
desconto, COMPRE, SÓ HOJE, promoção limitada, etc. O mercado está sendo ensinado dessa forma, se apegando ao desconto. Por isso é
necessário que você mostre a ele outra perspectiva.

Em primeiro lugar, pense no seu passageiro. Ele pode estar em dúvida entre reservar um hotel 3 ou 4 estrelas. Se a melhor localização é
perto da praia ou mais para o centro. Se prefere um voo direto um pouco mais caro ou fazer conexões para chegar ao destino.

Essas dúvidas revelam um cliente que está inseguro e perdido. Logo, seu papel é mostrar a ele as perspectivas que tornam aquele
roteiro, da forma como foi montado, com o preço estabelecido, o melhor de todos.

Mostre que, segundo a sua experiência, a melhor escolha é a que foi apresentada, independentemente do preço. Eduque o seu
consumidor pelo ponto de vista que você quer que ele veja. O poder está nas suas mãos.

Para isso é importante ser didático e organizado. Muitas vezes, no calor de querer fechar uma venda, a negociação não ocorre com a
qualidade que poderia ter.

Eu sei que você precisa vender, atingir metas e alcançar resultados, mas a mente atribulada não nos deixa ver as coisas com clareza.
Mantendo a calma, as informações aparecerão mais claramente e você conseguirá seguir com um atendimento mais natural.

PROPAGANDAS O TEMPO TODOPROPAGANDAS O TEMPO TODO



Tenha as informações cadastrais do seu cliente, o histórico de atendimentos
e vendas, anexos de documentação, e tudo o que é necessário para valorizar
o seu tempo e o do seu cliente, armazenado em um só local e com facilidade
de acesso. Isso mostra profissionalismo e agilidade, dois fatores importantes
para uma venda bem-sucedida.

O sistema Monde auxilia mais de 3500 agentes de viagens no dia a dia,
organizando e profissionalizando processos.

Se quiser entender mais sobre como a ferramenta pode te ajudar, visite o
nosso site ou fale com um consultor.

NÃO SE ESQUEÇA DA ORGANIZAÇÃONÃO SE ESQUEÇA DA ORGANIZAÇÃO

https://monde.com.br/
https://monde.com.br/


Quero que você pense em quando foi comprar seu celular. Ele era o mais barato da loja? Provavelmente não. E você o comprou
mesmo assim, porque viu que aquele produto poderia agregar algo à sua vida e suprir suas necessidades.

O vendedor te explicou sobre o aparelho não travar, ter uma capacidade alta de memória, uma câmera superior a muitas outras
do mercado, etc. Com isso, você percebeu que não valia a pena comprar um celular mais barato e perder alguns dos benefícios.
Ou seja, viu valor!

Se o consumidor não conseguir enxergar alguma diferença no que você oferece, ele irá optar pelo fator preço.

Observação: preço é o que o cliente paga (deixa na agência) e valor é o que ele recebe (leva para casa). É na percepção de valor
que você deve trabalhar, mostrando ao cliente os diferenciais da sua agência. Faça com que ele leve para casa muito mais que
uma viagem. Leve um sonho realizado e a segurança de ter feito a compra no lugar certo!

COMO ASSIM VENDER VALOR? O QUE ISSO SIGNIFICA?COMO ASSIM VENDER VALOR? O QUE ISSO SIGNIFICA?



1 – Trabalhe o emocional
É muito importante que você entenda que a decisão
de compra é tomada no campo emocional. As pessoas
incluem a razão apenas depois do emocional já ter
sido conquistado. Por isso, agora eu vou falar sobre
como ativar o emocional das pessoas nas postagens
em redes sociais e também no momento do
atendimento.

Muitas (muitas mesmo) postagens promocionais de
agências de viagens não vendem. E isso acontece
porque os agentes não conseguem usar o recurso que
as viagens proporcionam: a sensação de lazer, alegria
e tranquilidade. Ou seja, ativar as emoções.

Publicar uma imagem com várias informações: 30%
off, 5 dias no hotel, parcele em 10x o pacote, só atinge
o campo racional da pessoa. Nenhum desses números
ativa a emoção, pois são dados técnicos. Entenda que
o atrativo emocional precisa estar presente na sua
comunicação com o mercado. Veja essa publicação
feita pela Mundo 4 Estações – Andradas. A linguagem é
dinâmica, amigável e ativa o emocional do cliente:

COMO FAZER O CLIENTE COMPRAR VALOR?COMO FAZER O CLIENTE COMPRAR VALOR?

Perceba os elementos da postagem:
• Linguagem bem amigável e simples (fácil
de ler);
• O texto está focado em mostrar que o
destino é incrível e que vale a pena
conhecê-lo;

Em um atendimento é importante que o
vendedor consultor conheça muito bem o
destino, pois esse conhecimento vai ser
essencial para que ele conte sobre o local
com segurança e desperte interesse no
consumidor. Falar sobre os restaurantes,
pontos turísticos, passeios, mostrar
imagens, etc. Tudo isso ajuda a “ativar” o
lado emocional do viajante.



2 – Esteja com o cliente desde o início da Jornada de Compra
Você precisa entender sobre o conceito de jornada de compra e fazer com que sua agência esteja presente em cada etapa, pois isso
aumentará a visibilidade do seu negócio e também o valor que ele tem no mercado. São 6 fases de uma Jornada de Compra:

Fase 1: tranquilo
A pessoa ainda não sentiu necessidade
de viajar, e é aqui que você deve entrar,
pois é o momento da sua agência, sua
marca, plantar uma semente. Poste em
suas redes sociais dicas de destinos para
viajar com a família. 

Ou disponibilize um artigo sobre como o
jovem pode se organizar para sua
primeira viagem internacional (caso você
tenha analisado que a agência possui um
público mais jovem). 

Enfim, não é o momento de empurrar
promoções, mas de despertar o interesse
em viajar.

Fase 2: incomodado
A pessoa começa a se frustrar com a
rotina e pensar o que pode fazer de
diferente. Aqui é o momento de abordar
temas como: férias chegando? Veja
como viajar gastando pouco. Quer
relaxar? Conheça as praias mais lindas
do Brasil!

Fase 3: pesquisador
Chegou o momento de estudar as
opções. O consumidor irá olhar
agências de viagens próximas e nesta
fase é essencial que você esteja
presente nos resultados de busca. É
possível anunciar de graça pelo Google
meu negócio: saiba como!

http://conteudo.monde.com.br/lp-google-meu-negocio-como-fazer-sua-agencia-ser-encontrada-no-google-gratuitamente


Fase 4: comparador
Se você tiver criado um diálogo com o consumidor nas outras fases, ele
irá em busca da sua agência, mas também estará em contato com
outros prestadores de serviço. Aqui é o momento de mostrar o seu
diferencial de atendimento, de contato humano. Seja por telefone ou
presencialmente.

Lembre-se: se você não esteve presente para o cliente de forma
relevante nas outras fases, mostrar valor aqui, no momento de
comparação, será muito mais difícil. Provavelmente o fator desconto
será abordado e não é o que queremos.

Veja os resultados de bons atendimentos: a Gol teve o menor número
de reclamações por passageiros em 2012. Paulo Miranda, diretor
executivo de Produtos e Experiência do Cliente, explicou o motivo:
“Trabalhamos constantemente para oferecer a melhor experiência aos
nossos clientes, desde a compra da passagem até a retirada da
bagagem. Todo o trabalho é realizado com o objetivo de melhorar
continuamente os serviços prestados e produtos oferecidos, aliando
tecnologia e inovação com qualidade no atendimento”.

Fonte: Panrotas

Um bom atendimento exige agilidade e organização. Por isso, diminua
os processos burocráticos da sua agência, esse pode ser o seu
diferencial.

Fase 5: comprador
Aqui a pessoa decidiu pela sua agência e fechou negócio.

Fase 6: avaliador
Momento importantíssimo para fidelizar o cliente e fazer
com que ele volte a comprar de você. Nesta fase é
preciso entender que a venda não acaba quando o
consumidor paga.

Ela é um ciclo que sua agência precisa acompanhar de
perto. Garanta que as documentações estão corretas,
esteja à disposição do cliente antes do embarque,
tirando todas as dúvidas, durante a viagem e no retorno
também. Manter o cliente seguro é o caminho para que
ele veja valor e compre novamente.

https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2018/02/gol-e-considerada-a-melhor-no-atendimento-ao-cliente-no-setor-aereo_153310.html?related


Vamos conversar agora sobre as temidas objeções de
vendas, mas primeiro, o que são objeções?

Resumidamente, elas são barreiras que o consumidor
levanta durante a negociação e que atrapalham o
processo de fechamento.

Confira abaixo as principais objeções de vendas.

OBJEÇÕES: TRABALHE SUAS ESTRATÉGIAS PARA VENDER MAISOBJEÇÕES: TRABALHE SUAS ESTRATÉGIAS PARA VENDER MAIS



1 – Algo impede o consumidor de comprar a viagem
Essa é uma objeção de bloqueio bem forte e que exige
bastante atenção. Quando a pessoa não te diz o motivo que a
impediu de comprar a viagem, você fica às cegas, sem saber
que ação tomar para rebater a barreira criada. O ideal é agir
de forma proativa, evitando que o cliente crie o “muro” da
objeção. Uma das perguntas a se fazer para evitar a barreira é
a seguinte:

“Você ficou com alguma dúvida? Por favor, pode perguntar,
pois não quero que você compre essa viagem com
insegurança. Quero que esteja 100% certo(a) de que fez a
escolha correta.”

Muitas pessoas são tímidas, elas tem dúvidas e estão com
algum bloqueio, mas não conseguem dizer. Perguntar é sua
chance de entender a objeção que fez o cliente desistir da
compra. Você precisa se mostrar presente, eficiente e seguro,
dando espaço para que o cliente se sinta à vontade para falar.

Reforce: “não existe dúvida boba. Se eu estivesse no seu lugar,
com certeza teria que fazer diversas perguntas." Ninguém
pagará por uma viagem se não estiver totalmente seguro. O
consumidor que compra é o que está bem informado.

2 – Achei caro
O que acontece para o cliente entrar na agência, falar o
destino que quer conhecer e não comprar? Mais de 65% dos
viajantes iniciam o processo de pesquisa de viagem pela
internet. Ou seja, eles dedicaram parte do tempo para buscar
informações sobre destinos, preços e também agências que
podem atendê-los. Então, por que não fecharam negócio?

Um dos principais motivos para que isso ocorra é a falta de
percepção de valor no produto ou serviço. Neste momento de
objeção por conta do preço, você vai precisar de uma manobra
de “recapitulação” dos valores que não ficaram claros na
venda. Calma, vou explicar isso melhor!

Quando o consumidor tem dinheiro disponível e diz que não
vai comprar, pois achou caro, ele não viu valor no seu serviço,
isto é, não entendeu como sua agência irá ajudá-lo. Caro e
barato fazem uma relação entre o preço e o valor percebido.
Está caro perto das expectativas que o consumidor criou e a
agência não atendeu. E nós sabemos que quando se trata de
viagens, principalmente a lazer, as pessoas criam grandes
expectativas. E como fazer para aumentar o valor do que está
sendo oferecido? Usando gatilhos mentais. Para o momento
da objeção de custo, os melhores são o de prova social e
escassez.



Gatilho mental da prova social
A agências de viagens lidam com pessoas o tempo todo. Para
ter uma prova social, você só precisa reunir números
importantes e usar em ações de marketing/venda!

Se uma grande quantidade de pessoas aprovou o seu
produto/serviço, quem ainda não validou, toma como
referência essas avaliações para decidir comprar.

São nossos clientes, que utilizam e validam nosso produto. Isso
passa segurança para o comprador, pois o cérebro entende
que muitas pessoas já compraram e estão tendo resultados de
crescimento.

O mesmo pode acontecer com a sua agência de viagens.
Muitas pessoas já compraram de você e tiveram experiências
incríveis. Use isso!

Mas cuidado para não ser forçado. Durante uma venda, é
necessário esperar o momento certo e se atentar ao contexto
da conversa para que a prova social se encaixe.

Gatilho da escassez
Este é um gatilho mental muito poderoso. Isso porque as
pessoas tendem a tomar decisões mais rapidamente quando
sentem que irão perder uma chance.

Quando mostramos que é uma coisa que está acabando, o
cérebro fica agitado.

Você pode oferecer um passeio com 50% de desconto, mas
dizer que essa promoção só dura até o outro dia. Coisas nesse
sentido!

Essa é uma técnica usada por grandes empresas e funciona. Se
você souber o momento correto de jogar essa gatilho na
venda, fará com que a pessoa perceba mais valor no serviço e
queira comprar.



3 – Não sei se preciso/ quero essa viagem agora
Essa é uma objeção puxada pelo lado racional do cliente. O emocional começa a se enfraquecer e o racional cria barreiras para não
comprar.

Caso você se depare com esta objeção, tente trabalhar o gatilho de escassez demonstrado acima. Ele funcionará como “agitação” para o
cérebro, puxando o cliente para a compra.

Um outro ponto é usar o quadro mental de prazer futuro. Um quadro mental é uma imagem vívida que você cria na cabeça da pessoa,
mostrando o que o seu produto ou serviço irá oferecer.

O consumidor irá te falar sobre o que espera para a viagem, os sonhos e você poderá usar essas informações para ir aumentando a
vontade dele de viajar. Para isso, ter informações sobre o destino é imprescindível. Saber como são os pontos turísticos, os hotéis, os
diferenciais e etc.

Uma palavra que rapidamente ativa o cérebro para que ele preste atenção e absorva melhor a mensagem que vem em seguida é o
“imagine”.

“Imagine você finalmente relaxando, olhando o mar de Jericoacoara”.

“Imagina você hospedado neste hotel com vista para o mar”.

Claro que você pode usar estímulos visuais também. Apresentar a pousada, a praia, mostrar no Google Maps como o hotel é bem
localizado e quais pontos a pessoa poderá conhecer... Enfim!



Dica: esclareça a objeção
Se o cliente disser que não tem certeza sobre a viagem, esclareça
essa objeção.

“Pedro (use o nome do cliente), quando você diz que não tem
certeza sobre essa viagem, você está se referindo ao preço, aos dias
que nós cotamos, a hospedagem que nós escolhemos? Pode me
esclarecer? Pois tenho certeza que conseguiremos chegar ao pacote
perfeito para você”.

Fazendo essa pergunta bem posicionada, as chances do cliente
revelar uma objeção mais clara são muito maiores. E se ele te der a
resposta mais concreta, você conseguirá trabalhar o problema real.

O que acontece muitas vezes quando uma objeção aberta surge, é
que o vendedor se desespera e começa a falar sobre benefícios
generalistas:

“Mas o hotel tem ótima localização”

“Mas eu consegui um desconto no aéreo”

Isso não vai convencê-lo, pois você não conseguiu levantar o fator
que está realmente criando a barreira.



COMO COBRAR PELA SUA CONSULTORIACOMO COBRAR PELA SUA CONSULTORIA

Neste capítulo eu vou falar sobre como transformar a sua
consultoria em um produto.

Esse assunto é importante porque a seguinte situação acontece
com frequência nas agências de viagens: o agente monta um
super roteiro para um viajante que opta, no final de todo o
trabalho, por fechar sozinho ou com a concorrência. Isso já
aconteceu com você?

Sei que é frustrante investir tempo e recursos para se
especializar e oferecer um atendimento de primeira, estruturar
um roteiro único e 
entregar de mão beijada dicas valiosas, sem receber nada por
isso.

Para mudar esse cenário, conversei com a Luciana Medina,
proprietária da Local Turismo de Campinas – SP, para entender
como a agência tem lucrado com orçamentos.



Atendimento de primeira como diferencial
Para podermos adentrar o assunto, tenho antes que reforçar a importância de um atendimento diferenciado, pois ele será a base para a
estratégia de lucro com os orçamentos. Nos capítulos anteriores eu falei sobre atendimento de qualidade e vendas consultivas. Então,
basta colocar as dicas em prática para irmos para a próxima etapa.

A motivação para cobrar pelos orçamentos
Eu sei que os agentes investem em cursos, viagens e estão sempre buscando evoluir para oferecer o melhor aos clientes. Durante um
atendimento, o consumidor tem muitas dúvidas e quer receber dicas e um direcionamento para realizar a melhor escolha.

É nesse momento que a experiência entra em cena, mas não é obrigação do agente fornecer essas informações gratuitamente. Pense
em uma consulta médica, por exemplo.

Você foi até um consultório médico porque estava com uma mancha na pele, um avermelhado que apareceu do nada. O médico
analisou e em 5 minutos te disse que não é nada, apenas uma leve irritação que irá sumir em breve.

Você vai questionar o preço da consulta por ter sido rápida e, aparentemente, simples? Não! Afinal, o médico precisou estudar por anos
para exercer sua função e passar informações   confiáveis. É possível pesquisar no Google o que é a mancha vermelha, mas as
informações serão seguras?

Pense que o tempo que você dedica para montar um roteiro, poderia estar sendo direcionado para ações de venda. Ou seja, quando um
consumidor usufrui da sua experiência e fecha por conta, além de não gerar receita para a agência, ele impede que você realize
atendimentos com maiores chances de conversão.

Entendendo que o agente de viagens vende, primeiramente, o conhecimento que tem, as meninas da Local Turismo iniciaram essa
estratégia de consultoria personalizada.



MELHORIAS QUE A CONSULTORIA PROPORCIONOU A LOCAL TURISMOMELHORIAS QUE A CONSULTORIA PROPORCIONOU A LOCAL TURISMO
As vendas têm um tom de ajuda com a consultoria. Isso é inevitável, pois você tem mais tempo para se dedicar a um número menor de
clientes, conseguindo conhecer a fundo cada um. Esse direcionamento ajuda a aumentar o ticket médio, afinal, a chance de vender mais
produtos para um cliente que você conhece muito bem é maior. Além disso, outros 4 fatores ganham força com a estratégia:

Ganho de tempo:
A  agência não perde mais tempo
montando roteiros para pessoas
que não irão fechar negócio. O
filtro da consultoria permite dar
atenção aos clientes que realmente
têm o perfil de comprar em uma
agência de viagens.

Satisfação dos clientes:
Como a agência se dedica a atender
um número menor de clientes,
consegue focar mais tempo em cada
roteiro, dando atenção aos detalhes
e oferecendo uma experiência
superior antes, durante e depois da
viagem.

Educação do mercado:
A  consultoria educa o mercado
para que o consumidor entenda
que pagar pelo serviço de uma
agência especializada é natural.
PS: Isso já acontece nos outros
países e precisa ser fortalecido
aqui.

Valorização do agente de viagens:
A intenção de cobrar pelas consultorias é valorizar o trabalho do agente de viagens. Essa valorização é um posicionamento que precisa
partir do agente para o público consumidor. Lembrando que: o consumidor que faz leilão em diversas agências é fiel apenas ao preço. O
caminho a seguir é o de fidelizá-lo por você, pela sua agência. Desta forma, ele torna-se leal ao que você tem a oferecer, deixando de
lado a questão de preço e pensando na experiência que sua empresa proporciona.



Luciana explicou que não existe um meio termo. Ou os consumidores
gostam muito da ideia, ou eles dizem não de cara. Porém, o que elas
identificaram nesses anos de agência, é que a consultoria serve como
um filtro inicial, já que quem rejeita o preço cobrado para a realização
do roteiro, tem chances altíssimas de não fechar no futuro e de ser a
pessoa que tomou tempo sem gerar nenhum lucro.

A consultoria fica na linha de frente, filtrando aqueles que querem
usufruir do conhecimento do agente sem comprar nada, daqueles
que estão realmente interessados.

E um outro número interessante: 100% dos clientes que pagaram pela
consultoria, compraram algum outro produto com a Local Turismo.
(Passagem aérea, seguro e locação de carro, principalmente).

COMO OS CLIENTES REAGEM A COBRANÇA DE ORÇAMENTOS?COMO OS CLIENTES REAGEM A COBRANÇA DE ORÇAMENTOS?



Como saber quanto cobrar?
Para saber quanto cobrar, liste tudo que você já faz e que são
atividades rotineiras de um agente de viagens.

Por exemplo:

• Atendimento por WhatsApp a qualquer momento;
• Roteiro dia por dia para o cliente, com dicas do que fazer em
cada momento;
• Lembretes pelo WhatsApp, Telegram e Messenger, falando
sobre documentação, horário do voo.

Todos esses pontos irão te dar uma direção e ajudar a mostrar
que o preço que está sendo cobrado é justo, de acordo com
todas as vantagens.

Conheça o perfil dos seus clientes
Cada empresa tem um perfil de clientes diferente. Então,
lembre-se de estruturar uma estratégia analisando a sua
agência: porte, quantidade de clientes, perfil de compras e
localização. A Local Turismo conseguiu se encontrar depois de
acertos e erros, estudando e alinhando a estratégia.

Temos um artigo no  blog sobre persona (perfil do cliente
ideal). Leia para entender mais sobre o tema: como criar a
persona da sua agência de viagens.

https://monde.com.br/blog/persona-agencia-2/


Para te ajudar a iniciar agora um
planejamento de ações que poderão
fazer sua agência vender mais e ter
mais lucro, trouxe 3 pilares que
precisam ser entendidos e trabalhados
diariamente.

• Conseguir novos negócios;
• Melhorar a taxa de conversão;
• Aumentar o ticket médio das vendas.

Vou explicar cada tópico abaixo:

ESTRATÉGIAS QUE PODEM TE FAZER VENDER MAISESTRATÉGIAS QUE PODEM TE FAZER VENDER MAIS



Novos negócios: o que são?
São as negociações iniciadas diariamente com os clientes
através dos diversos canais de venda.

Como apurar novos negócios?
Primeiro, vale reforçar a importância de apurar os seus
números. Sem informações você não terá como analisar
se as ações executadas estão te levando na direção
correta, ou seja, dos objetivos que você planejou.

E como medir os novos negócios diários? Não há outra
maneira a não ser anotando cada novo negócio iniciado
presencialmente, pelo telefone, através do WhatsApp, por
um formulário no seu site ou qualquer outro canal que
você disponibilize aos consumidores.

Dica: para quem já tem o Monde, o módulo de “Tarefas”
pode ser utilizado para essa ação de registro de contatos,
mantendo tudo organizado e centralizado em um só local.

Se você tiver dúvidas de como utilizar este recurso, clique
aqui  e confira um passo a passo. Temos manuais sobre
todas as funcionalidades do sistema em nossa central de
ajuda.

E como gerar novos negócios?
Quando os clientes entram em contato com sua agência
solicitando um novo orçamento, dizemos que são
contatos que chegam de maneira passiva. Isto é, através
de suas ações de marketing ou do “boca a boca” de um
cliente satisfeito. Portanto, quando queremos gerar novos
negócios de maneira imediata, o melhor caminho é a
prospecção – trabalhar de forma ativa.

Estamos falando de ir em busca dos clientes e não
esperar que eles venham até você. A prospecção é uma
maneira de aumentar as oportunidades de venda do seu
negócio. Veja algumas ações abaixo!

Para te ajudar a iniciar agora um planejamento de ações
que poderão fazer sua agência vender mais e ter mais
lucro, trouxe 3 pilares que precisam ser entendidos e
trabalhados diariamente.

• Conseguir novos negócios;
• Melhorar a taxa de conversão;
• Aumentar o ticket médio das vendas.

Vou explicar cada tópico abaixo.

https://ajuda.monde.com.br/pt-BR/articles/68918-cadastro-de-tarefas


1 – Clientes que viajaram há um ano ou mais
Esses são os dados de uma pesquisa sobre a frequência de viagens a lazer do brasileiro. Ela foi realizada pela Opinion Box, com 2084
entrevistados.

• Várias vezes por ano: 26%
• A cada 6 meses: 25%
• Uma vez por ano: 35%
• Uma vez a cada dois anos: 5%
• Uma vez a cada cinco anos: 1%
• Com menos frequência: 8%

Analisando os números, percebemos que a maior parte dos entrevistados (51%) viaja duas ou mais vezes no ano. Isso prova que fazer
contato com quem já comprou da sua agência, é uma grande oportunidade de manter vendas recorrentes.

1° passo para a ação: entre em seu sistema de gestão e selecione os contatos que não compram há um ano ou mais.

2° passo: escreva um e-mail não focado em venda. É importante reforçar esse ponto, pois se o cliente não compra há muito tempo, ele
precisa primeiro lembrar da sua agência através de conteúdos de valor.

3° dica: use um disparador de e-mail. Indico o Benchmark, que tem uma versão gratuita bem completa.

https://ui.benchmarkemail.com/login?redir=https://ui.benchmarkemail.com/ConfirmedEmails


Dica de e-mail:



Características do e-mail:

• Sempre se apresente e identifique a sua
agência de viagens. Isso ajuda a criar conexão;
• Linguagem simples e amigável;
• Parágrafos bem divididos, contendo poucas
linhas de texto;
• Conteúdos sobre planejamento financeiro
para viajar mais. Isso tira o foco de venda e
entrega uma informação de valor.



2 – Aniversariantes
Essa ação é interessante, pois além de fazer com que os clientes se lembrem da sua agência, você vai mostrar que se importa com eles e
quer manter uma relação saudável.

Duas informações são necessárias para a estratégia de aniversariantes:

• Data de aniversário e;
• Contato de e-mail.

Dica: vale a pena realizar essa ação com clientes e não clientes. Por isso, eu sempre recomendo que os agentes de viagens anotem o
nome e os contatos (e-mail/celular) de todas as pessoas que procuram a agência. Pois, se a pessoa não fechar, os dados que você tem
registrados poderão ser usados em uma ação de prospecção para que ela compre em um outro momento.

Faz sentido você mandar o primeiro e-mail com alguns meses de antecedência. Por exemplo: se você vai começar a ação de e-mails em
fevereiro, reúna os aniversariantes de maio.

Isso porque o planejamento de uma viagem não costuma acontecer da noite para o dia. Então, é importante pensar no tempo que o
viajante irá levar para se planejar e percorrer a jornada de compra.



Dica de e-mail:



Características do e-mail:

• Além dos pontos que citei no e-mail
anterior, nesse eu trouxe um apelo
visual. O negócio do agente de viagens
permite essa “jogada” emocional, já
que, adicionando uma imagem, você vai
fazer com que a pessoa que está
recebendo o e-mail tenha mais vontade
de viajar.



3 – Grupos de interesse
Os consumidores costumam contar sobre outros destinos que
querem visitar quando estão em um atendimento. Se o vendedor
consegue passar confiança e segurança, o viajante fala bastante e
oferece informações valiosas para as próximas vendas. Se ele falar
sobre um outro destino que quer conhecer, esse gancho é perfeito
para uma campanha de prospecção.

1º passo para a ação: tenha um local para registrar a informação
de interesse do consumidor. Lembrando que precisa ser fácil
acessar depois, sendo assim, o caderninho pode não ser a melhor
opção.

2° passo: reúna as informações de contato e o destino de interesse
do grupo para mandar um e-mail segmentado.



Ticket médio é a métrica que apresenta o valor médio que os clientes estão gastando na sua agência. Não importa se no seu mix de
vendas tem desde bilhete aéreo promocional, até uma família fazendo um circuito na Europa.

E você pode apurar o ticket médio em qualquer período, mas oriento que o faça mensalmente. Além disso, mantenha no seu radar o
ticket vendido nos 3 últimos meses por vendedor e pela agência no geral. Isso fará com que você tenha um controle de quanto a sua
empresa está vendendo, pois se o valor cair muito em um período, vale a pena estudar os motivos.

O cálculo é simples: valor total de vendas dividido pela quantidade de vendas.

Por que é importante analisar o ticket médio?

Como falei no bloco anterior, aumentar a quantidade de novos
negócios é uma maneira de vender mais.

Porém, gerenciar muitos negócios pode sobrecarregar os
vendedores e baixar a qualidade dos atendimentos. Portanto,
equilibrar o aumento de novos negócios com o “vender mais
para o mesmo cliente”, é uma boa prática para aumentar seu
faturamento de forma saudável.

Como aumentar o ticket médio das suas vendas

Na prática você precisa conseguir vender mais para o mesmo
cliente. Isso pode fazer com que o processo de vendas seja
ajustado e vai, sem dúvidas, necessitar de orientação e
treinamento para a sua equipe.

Quando o gestor começa a discutir com o seu time alternativas
para elevar o ticket médio, boas ideias surgem. Mesmo assim,
separei abaixo alguns itens para você já iniciar uma conversa
com os funcionários sobre o tema.

TICKET MÉDIO: O QUE É?TICKET MÉDIO: O QUE É?



Seguro viagem

Muitas vendas são realizadas sem um
seguro viagem e normalmente isso
ocorre porque os vendedores não
sabem lidar com objeções do tipo: “já
tenho seguro no cartão de crédito” ou
“aqui no Brasil não precisa, tenho plano
de saúde X”.

E ainda, apesar de sabermos que o
melhor seguro também é o de maior
cobertura, muitas vezes acabamos
oferecendo somente o mais barato. É
um produto essencial, que além de
proteger o seu cliente, agrega valor à
venda.

Hospedagem

Trabalhar com seu cliente os benefícios de se investir mais no item hospedagem é
sempre um ganha-ganha. Seja oferecendo um hotel de categoria superior, um de
melhor localização, agregando refeições ou até mesmo oferecendo um apartamento
diferenciado. Tudo se baseando nas necessidades do cliente.

No item hospedagem, você também pode aumentar o seu ticket médio proporcionando
um maior conforto para os clientes durante o check-in e check-out.

Por exemplo, chegar no destino às 7h da manhã e ter o apartamento disponível após às
14h, ou fazer o check-out às 11h para tomar o voo às 23h, são situações desagradáveis
que o cliente só percebe na viagem.

Cabe a você trabalhar um pouco mais esse assunto durante a venda,   acrescentando
diárias no início e fim da viagem para melhorar a experiência do viajante.



Passagem aérea

As companhias têm “picotado” o produto passagem aérea em
adicionais, como por exemplo, marcar o assento e adquirir
bagagens. Você pode pensar em adicionar uma taxa de serviço para
realizar essas conveniências aos clientes, visto que a remuneração
sobre esses itens é baixa ou inexistente.

Além disso, trabalhar os benefícios de voar em uma classe executiva
ou optar por um voo direto ao invés de uma conexão, assim como
falei na hotelaria, vai ser sempre um ganha-ganha.

Eu ainda poderia falar sobre ofertar uma locação de veículo,
passeios extras, ingressos, entre outros. Enfim, são inúmeras
possibilidades que você pode usar para aumentar o ticket médio
das suas vendas. Mas, como sabemos que é difícil vender todos os
extras aos clientes, a dica é:

Conheça o seu cliente. “Entreviste-o” no início da negociação. Só
assim você vai conseguir entender se para ele é mais importante
investir em um voo direto ou em um hotel de melhor qualidade.



Taxa de conversão é o quanto convertemos de orçamentos em
vendas. Esse percentual é apurado dividindo a quantidade de
vendas realizadas em um determinado período, pela
quantidade de negócios iniciados no mesmo período. É sempre
importante manter no radar a taxa de conversão do último mês
e a média dos últimos 3 meses, por vendedor e pelo total da
agência.

Por que melhorar a taxa de conversão?
Melhorar a taxa de conversão é mais uma forma super válida de
aumentar o faturamento sem precisar iniciar novos negócios.

Se você tem 10 pedidos de orçamento e fecha 3 vendas, sua
taxa de conversão é de 30%. Melhorando a taxa para 50%, você
fechará 5 vendas com o mesmo número de negócios.

Estratégias para vender mais - melhorar a conversão

Ações para melhorar a taxa de conversão
A primeira receita é inevitável: você precisa ofertar com mais
certeza, e para isso, precisa conhecer muito bem o seu cliente.

Durante a negociação, escute bem e esteja atento. Se é uma
pessoa que já viajou com a sua agência anteriormente, busque
o histórico de compras dela, as preferências e o cadastro para
ver se ela costuma viajar acompanhada, se realiza passeios, se
tem alguma alergia, restrição alimentar, etc. É uma forma de
usar os dados das vendas anteriores a favor daquela que está
acontecendo.

Outro ponto é: estabeleça uma relação de parceria com os
fornecedores. Isso porque quando você tem um fornecedor
parceiro, pode conseguir um retorno de orçamento mais
rápido, uma alteração da primeira proposta, congelar o câmbio
no dia anterior, parcelar em uma vez a mais, etc. Enfim, são
fatores que melhoram a experiência do cliente e facilitam o
fechamento da venda.

TAXA DE CONVERSÃO: O QUE É?TAXA DE CONVERSÃO: O QUE É?



Quantas horas por semana você dedica a estudos e qualificação? Se você nem se
lembra da última vez que foi a uma palestra sobre gestão ou que leu sobre novidades
do turismo, está na hora de mudar.

Dê uma olhada na seguinte fórmula: 4 + 1 > 5.

Não, a conta não está errada! Jacco VanderKooji, fundador da Winning by Design,
empresa especializada em construir organizações de vendas modernas, trouxe esse
conceito para um evento aqui no Brasil e fez muita gente mudar o pensamento
arcaico de que para alcançar resultados, é só trabalhar sem parar.

A ideia é que uma pessoa que trabalha 4 dias por semana e dedica 1 a
treinamento, produz mais do que outra que trabalha os 5 dias corridos. Claro que
você não precisa levar o conceito ao pé da letra, mas precisa entender a importância
de manter uma equipe altamente qualificada.

Por isso, a principal maneira para aumentar a taxa de conversão é oferecendo
treinamento e capacitação aos funcionários.

Uma dica: analise os vendedores separadamente, pois uns podem estar precisando de
treinamento sobre o destino X, outros sobre o destino Y, ou ainda sobre técnicas de
vendas, etc. O gestor precisa saber trabalhar o ponto de dificuldade de cada um.

CONCEITO: 4 + 1 > 5CONCEITO: 4 + 1 > 5



Como está o pós-venda da sua agência de viagens?

Vou começar a falar sobre este tema mostrando alguns dados muito perigosos para proprietários de empresas no Brasil.

A revista Venda Mais realizou um estudo com mais de 500 participantes. Quando questionados sobre pós-venda, 74% disseram que não
têm um processo claro e bem definido.

Bom, levando em consideração que “conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais que manter um atual”, segundo o
especialista em marketing norte-americano Philip Kotler, você concorda que se preocupar com a experiência do cliente e mantê-lo
satisfeito é essencial?

Por isso, neste capítulo vou falar sobre:

• Como o feedback ajuda a fidelizar o cliente;
• Buscar feedback mostra que sua agência valoriza o cliente;
• Perguntar “Como foi sua viagem?” contribui para um atendimento diferenciado;
• Dicas de pós-venda de uma agente de viagens experiente.

Quero que você fique com a frase do Guilherme Machado, especialista em vendas e negociação, na cabeça: “o pós-venda é o início de
uma nova venda”.

COMO ESTÁ O PÓS-VENDA DA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS?COMO ESTÁ O PÓS-VENDA DA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS?



Um estudo feito por especialistas em relacionamento com clientes revelou que raramente os consumidores reclamam.

Me conta: todas as vezes que alguma coisa atrapalha sua experiência com uma empresa, seja o atendimento ou o produto em si, você
vai atrás para realizar uma reclamação formal? Eu aposto que não!

Isso porque nós costumamos reclamar apenas quando atingimos o nosso auge de irritação.

O problema para as empresas é que, quando nós chegamos nesse ápice, não queremos papo, cortesias ou desculpas. Nós só partimos
para comprar da concorrência.

Inclusive, estatísticas apontam que 96% das pessoas que não reclamam, passam a comprar da concorrência.

No livro “Viva melhor e venda mais: Conheça os 4 pilares que vão trazer os melhores resultados de sua vida”, Ricardo Lemos e William
Douglas dizem que:

VOCÊ PERDE CLIENTES QUANDO NÃO FAZ PÓS-VENDAVOCÊ PERDE CLIENTES QUANDO NÃO FAZ PÓS-VENDA

“Muitas empresas entendem o pós-venda como o setor de reclamações. E diversos vendedores não fazem
contato após a venda com seus clientes com receio de detectarem algum problema. Porém, um das
funções do pós-venda é justamente esta: identificar possíveis falhas e corrigi-las para manter o cliente
satisfeito. Nesse caso é bom lembrar que o custo de manter um cliente é infinitamente menor do que o de
reconquistá-lo. Afinal, quanto você poderá deixar de ganhar por ano ao perder um importante cliente? […]
Nosso recado sobre pós-venda é simples: pós-venda é lembrar-se do cliente”.



A reclamação do seu cliente é importante. Por isso, você precisa
dar atenção e não pode ter medo dela.

Porém, segundo o dado que coloquei anteriormente, apenas 4%
dos consumidores se preocupa em reclamar. Então, o ideal não é
esperar o cliente vir até você, é ir atrás dele para incentivar
sua opinião.

As empresas costumam ter medo de receber feedbacks, mas é
uma forma de melhorar o serviço e a experiência não só do
cliente que reclamou, mas de todos.

NÃO TENHA MEDO DE OUVIR RECLAMAÇÕESNÃO TENHA MEDO DE OUVIR RECLAMAÇÕES



Quando o assunto é pós-venda, muitos proprietários dizem que já realizam esse processo em suas empresas. Entretanto, o que
acontece na maior parte dos casos é um pós-venda aleatório.

Sabe aquele momento em que o número de atendimentos caiu, começou a bater o desespero e você decidiu pegar o telefone e ligar
para 6 pessoas que já compraram na agência, na esperança de ter algum retorno?

Isso não é pós-venda. E, com certeza, não é um tipo de ligação que trará resultados positivos, pois você não preparou o cliente e não
criou uma estratégia para chegar até o momento de vender novamente para ele.

Só pegar o telefone e dizer:
– Boa tarde, fulano. É a Isabela da Isa Viagens! Você comprou uma viagem com a gente há 4 meses. Está pensando em viajar de novo?

Não funciona!

E é sempre importante reforçar que o pós-venda é um dos maiores diferenciais das agências em relação às OTAs. É uma forma de
manter relacionamento com o cliente para que ele volte a comprar.

Além dessa vantagem, trouxe outras 4 que você pode conferir abaixo:

VANTAGENS DE UM PÓS-VENDA BEM PLANEJADOVANTAGENS DE UM PÓS-VENDA BEM PLANEJADO



Ter o feedback dos clientes é importante para fidelizar

Tenha em mente que o cliente não pode se sentir desamparado
depois de comprar.

Ele deve sentir que está recebendo atenção em todas as etapas.
Afinal, sua agência precisa mostrar que se importa com a
experiência completa dele e não apenas com o pagamento.

Você deve encarar as vendas como um ciclo: se o cliente se
sente satisfeito, é provável que ele voltará a fazer negócio com
você.

E se ele não estiver no momento de comprar outra viagem,
pode indicar seu serviço para amigos e pessoas próximas, o que
gera novas oportunidades de venda.

Buscar feedback mostra que sua agência valoriza o
cliente

Quando você vai atrás do cliente para saber como ele se sentiu
com o atendimento, com o hotel, com a localização escolhida,
etc, você demonstra interesse.

Não trate seu cliente apenas como um número, pois ele é
importante para a sua agência. Por isso, tenha interesse real em
todos os contatos.

Queira entender o sonho do viajante e o ajude prestando seu
melhor serviço (o que inclui colher feedback). Isso tudo irá criar
um relacionamento mais sólido entre a agência e o consumidor.

Além de passar para o cliente a sensação de que ele é
importante, com essa interação pós-viagem, o vendedor tem a
oportunidade de aprender mais sobre o destino e de se
atualizar sobre o que está acontecendo no local para onde o
cliente viajou.



O pós-venda na prática

Tive um bate papo com a Diana, proprietária da Mundo 4
Estações, sobre o tema deste capítulo. Para esse assunto é
importante pensar no quesito ciclo de recompra.

De acordo com uma pesquisa sobre “Quem é o viajante
brasileiro”, realizada pela revista Viagem e Turismo em parceria
com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e o Ibope
Inteligência, 41% dos brasileiros viajam três ou mais vezes por
ano – duas vezes por ano é a média.

Agora, pense comigo: se os brasileiros viajam mais de uma vez
por ano e sua agência tem uma taxa de recorrência baixíssima,
algo está errado, não é mesmo?

Conteúdo complementar:  pós-venda na prática - como a
agência Mundo 4 Estações consegue ter vendas recorrentes.

Dá para fazer pós-venda com clientes que não
compraram?

Sim! Como eu disse anteriormente, mesmo que o consumidor
não tenha fechado a viagem com a sua agência, você precisa ter
os dados dele armazenados. Ou seja, o cadastro de clientes é a
chave para uma estratégia de pós-venda que trará resultados.

Vamos imaginar que uma pessoa entrou em contato cotando
uma viagem para o Chile, mas não fechou no momento. Toda a
conversa que você teve com ela precisa estar registrada.

Ela comentou que quer conhecer outros lugares além do Chile e
que gosta de viajar acompanhada de amigos. Um tempo depois
do atendimento, mande um blog post/vídeo sobre pontos
turísticos do Chile. O que conhecer quando estiver lá.

“Fulana, li este artigo e lembrei da nossa conversa sobre
restaurantes em Santiago com comida local. Olha essa lista que
você pode conhecer. Abraço”.

Esse é um contato apenas para manter o nome da agência na
cabeça do consumidor. A ideia é a mesma do pós-venda para
quem já comprou, pois a base da estratégia são as informações.

https://www.youtube.com/watch?v=XD6KtZFNsd4&t=2s&ab_channel=Monde


Espero que este ebook te ajude a colocar estratégias de venda em
prática. Vou deixar alguns conteúdos complementares abaixo para
que você continue atualizado.

E claro, não deixe de acompanhar nossa central de materiais
educativos, blog e canal no Youtube. Nesses canais nós postamos
conteúdos sobre diversos temas para o agente de viagens.

Conteúdos complementares:

[Blog post] Agente de viagens: como lucrar vendendo sua
experiência
[Vídeo] Ações de prospecção para vender mais viagens
[Vídeo] Como qualificar e motivar sua equipe sem gastar nada
[Vídeo] Estratégias para vender mais viagens

CONCLUSÃOCONCLUSÃO

https://www.monde.com.br/materiais-educativos/
https://monde.com.br/blog/
https://www.youtube.com/user/mondesistemas
https://monde.com.br/conteudo-vender-experiencia/
https://www.youtube.com/watch?v=QDUASs4B244&ab_channel=Monde
https://conteudo.monde.com.br/capacitacao-de-equipe
https://conteudo.monde.com.br/lp-estrategias-para-vender-mais-viagens
http://monde.com.br/

