
Táticas infalíveis para encantar 
o seu cliente e vender mais

















Vc sabia que de cada 
10 empresários, 4 
estão procurando 

um novo Contador ?
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Está 
Procurando *

“são totalmente reativos aos 
processos contábeis, e muitas 

vezes deixam coisas que só 
ficamos sabendo quando o 

problema já ‘estourou’.”
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Está 
Procurando *

“Atuação mais proativa e 
consultiva. Trazer soluções para 

problemas que eu nem sei que 
tenho. Aproveitar melhor as 

ferramentas digitais”
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Está 
Procurando *

“Automatizar os processos e me 
ajudar a ter mais desempenho no 

negócio com conselhos 
administrativos e/ou 

direcionamento na tributação”
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Está 
Procurando *

“Informatizar com um portal 
completo para os clientes, para 

poder acompanhar a vida contábil 
da empresa e fazer solicitações e 

tirar dúvidas”
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Está 
Procurando *

“Maior disponibilidade e melhor 
entendimento do meu segmento de 

trabalho.”



Fluxo de experiencia do cliente

CLIENTE

FIÉS

RAIVA

PROCURANDO 
OUTROS

CURIOSO

SATISFEITO



Vc sabe quais serviços 
os clientes mais tem 
tido a necessidade ?











Oferte o que o seu 
cliente quer consumir !

Tática Infalível 1



Planejamento Tributario

Tática Infalível 1



Consultoria de Negócios

Tática Infalível 1



Apoio na Gestão Financeira

Tática Infalível 1



Comunique-se da forma 
que mais for conveniente 

para o seu cliente !

Tática Infalível 2



Tática Infalível 2



Faça Uaus com o 
seu cliente !

Tática Infalível 3



Cada ponto 
de contato 

do seu 
cliente com 

sua empresa 
precisa ser 

um show.



Realização de Eventos e Palestras



Realização de Eventos e Palestras



Realização de Eventos e Palestras.

Visitas para conversar



Realização de Eventos e Palestras.Visitas para conversar



Levar presente 
em 

agradecimento 
a indicação



Ligar para ele no aniversário ou entregar um 
presente pessoalmente.



Não esqueça dos influenciadores



Não atenda de forma robotizada



A 
Importância 
de tirar um  

UAU do 
cliente



Encante sua  
equipe

Tática Infalível 4



Quem aqui já falou essa 
frase ? 
 

 Ai, que cliente chato !!!





Que mensagem você tem 
enviado a sua equipe ?  

 
 Todos temos família, desejos, 

vontades, problemas e sonhos.



Preço ? R$ 100,00 ?









Realização de Eventos e Palestras.





O Bastidor não pode 
invadir o palco.

Tática Infalível 5













Como separar o bastidor do 
palco ?

Quais atitudes e 
comportamentos são adequados 

no bastidor e no palco ?



Elimine os pontos de 
combustão

Tática Infalível 6



1º Passo 
 

Atrair o 
Cliente

2º Passo  
 

Vender

3º Passo  
 

Entregar 
Serviço

4º Passo  
 

Cliente se 
Encantar

Indicação

 
Indicador de 
Sucesso do 

Cliente

Climatização
Análise 
Crítica

CF Integra

Sempre 
Relembrar 
ao Cliente 

Máquina de encantamento



Indicador de Sucesso

Sucesso é o que você faz pelo seu 
cliente que o leva a lucrar mais !

Quando: Venda



Climatização do Cliente
Placas Obrigatórias (PROCON, Corpo Bombeiros, Codigo de Defesa do Consumidor)  
Vídeo sobre contabilidade, gestão, fluxo de caixa, financeiro, nossos serviços (Educando o 
cliente)  
Livro de defesa do consumidor  
Livro de reclamações 
Explica sobre o E-Social e como funcionará a admissão, rescisão e férias  
Fala sobre como ele informará dados sobre a Folha de Pagamento (CF Online)  
Fale sobre a importância de gestão, controle e fluxo de caixa (Nessa hora seu financeiro 
pode entrar)  
Como os documentos devem ser enviados pela Contabilidade e quais são os documentos 
obrigatórios 
Parceiros (Advogados, Bancos, Medicina do Trabalho)  
Explica plataforma online de treinamentos  
Tira foto com cliente (Publica redes sociais e manda fazer brinde com a foto dele)  
Agenda próxima reunião de Análise Critica

Quando: 15 dias antes início serviço
OBS.: Leve seu Financeiro

Faça Ata de 
reunião



Análise Crítica do Cliente
ECD X ECF X DFs  
Ver se contas contábeis da DF tem saldos estranhos e peças ao cliente 
para dar assertividade em alguns saldos patrimoniais (converse com 
seu cliente) 
Documentos do Antigo Contador - Como estão?  
Enquadramento Sindical e Convenção Coletiva 
Certidões e Débitos 
Funcionários Afastados 
Cadastro de mercadorias é com você ?  
Sócios X Simples Nacional  
Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, Letreiro  
Como está a integração ?  
Entrega Brinde e Tira outra foto (Mande fazer um troféu)

Quando: 60 a 90 dias depois início serviço

Faça Ata de 
reunião



CF Integra do Cliente

Converse sobre as integrações 
Documentos Contador Anterior - Caso tenha pendência   
Ouça suas dores e pergunte o que mais pode ajudá-lo  
Fale sobre o Analisei CF (Aqui poderá haver oportunidades 
de negócio também) 
Tire foto e publique nas redes sociais

Quando: 60 a 90 dias depois Análise Critica

Faça Ata de 
reunião



Tenha Times  
e  

não Departamentos







Não Preciso Fazer
Não Preciso Fazer



Ciclo de Venda

Receita

Encantamento



Satisfação do Ciente

"A cada 5% em aumento de 
Fidelidade do seu cliente te traz  

uma melhoria no seu lucro de 25% a 
80%."  

Friederick Reicheld  
Loyalty Effect



Satisfação do Ciente

Antes 
Encantamento

Depois 
Encatamento

Venda 50.000 55.000

(-) Custos e 
Despesas -35.000 -35.000

Lucro 15.000 20.000

+10%

+33%



Qual a percepção do seu cliente hoje ?





DETRATORES

PROMOTORES

NEUTROS

10 ou 9

8 ou 7 abaixo de 6

NPS - Net Promoter Score
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%DETRATORES%PROMOTORES -

PESQUISA - Net Promoter Score
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 +67

 +54

 +45

 -8
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NPS dos escritórios contábeis -9

42% de DETRATORES

33% de PROMOTORES



Faça Gestão sobre o Encantamento!

Principais Indicadores

NPS  
Faturamento Novos Clientes  

Faturamento dos Clientes Internos  
Taxa de Cancelamento Contratos









E-mail: junior@cfcontabilidade.com  

mailto:junior@cfcontabilidade.com

