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De certa forma, administrar uma loja e optar por 
esse tipo de negócio é estar presente nos lares 
e também renová-los constantemente. E para 
que essa fidelização aconteça não basta que se 
tenha bons preços e uma localização privilegiada, 
é também necessário oferecer qualidade e 
diferenciais que supram necessidades distintas, 
que se adaptem à rotina, oferecendo conforto, 
praticidade e melhor custo/benefício.

Que tal ser um empreendedor de sucesso?

Ler este manual pode te ajudar a melhorar a visão 
a respeito dos negócios, além de estreitar sua 
relação com o cliente.

Ótima leitura!

INTRODUÇÃO



S E J A  U M 
E M P R E E N D E D O R 

D E  S U C E SS O  CO M  A 
F U T U R A .1
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Para se alcançar o sucesso, definitivamente 
não há como fugir de algumas características 
básicas que refletem a valorização do cliente 
pela empresa ou loja.

O primeiro passo é ter no rol de produtos, 
utensílios, móveis e objetos que remetem à 
beleza, são práticos, facilitadores no cotidiano, 
se acomodam em espaços estratégicos e assim 
se adequam às necessidades do cliente.

Demonstrar comprometimento e interesse em 
resolver possíveis impasses e, problemas dos 
clientes relacionados aos produtos que querem 
adquirir, também é um passo importante e que 
leva à possíveis fidelizações.

As duas primeiras características somadas a um 
bom relacionamento entre vendedor e cliente 
é a chave para que a venda e a fidelização se 
concretize de forma gradual e contínua, pois 
ao perceber a valorização da qual a loja dedica 
aos seus clientes, estes têm por consequência, 
aumentar.

Não se esqueça de que a satisfação dos clientes 
é efetivamente conquistada quando todas suas 
necessidades e expectativas são supridas com 
eficácia. A partir disso, você alcançará sucesso, 
clientes recorrentes e que indicarão a loja para 
amigos e familiares.

SEJA UM EMPREENDEDOR DE 
SUCESSO COM A FUTURA.1



O AMBIENTE COMO 
PODER DE ATRAÇÃO, 

EXPLORE-O!2
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O espaço físico de que você dispõe pode 
recriar atmosferas, ambientes e tem o poder de 
atrair clientes e consumidores. O ideal é criar 
ambientes neutros e claros em composições de 
branco, cinza, bege e tons pastéis que estimulam 
sensorialmente a compra. Organização, bom 
gosto e minimalismos ajudam a criar a aparência 
ideal. O conteúdo é essencial, mas a maneira que 
este é exposto faz toda a diferença na sua loja.

AMBIENTES

Hoje, os móveis planejados e modulados são os 
preferidos das pessoas, justamente por suprirem 
suas necessidades, além de tornar a vida mais 
prática e fácil. Use o espaço para demonstrar 
cada espaço e como ele pode ser aproveitado, 
mesmo quando o imóvel for pequeno. São 
simples ajustes que fazem a diferença.

Um fator necessário ponderação e equilíbrio é 
quanto as cores muito vibrantes ou muito sérias 
que podem sobrecarregar tanto a visão dos 
clientes, quanto o espaço decorado. E para não 
comprometer o visual, a atmosfera da decoração, 
evite estoque à vista, fora do depósito.

LUZ, LIMPEZA E ORDEM

Outro ponto importante de se frisar é a respeito 
da iluminação, ela tem o poder de destacar beleza 
e camuflar pontos que não merecem destaque. 
A iluminação desempenha papel importantíssimo 
no estabelecimento, através dela pode-se 

O AMBIENTE COMO PODER DE 
ATRAÇÃO, EXPLORE-O!2
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criar atmosferas e brilho diferentes, como luz 
aconchegante e relaxante para sala e luz branca 
e forte para a cozinha.

Para manter todas as características 
mencionadas acima, a limpeza deve sempre 
estar impecável, além de ser uma questão de 
higiene, valoriza qualquer ambiente e garante 
boa percepção e impressão.
Evite poeira, manchas nos vidros e prateleiras, 
procure manter os móveis lustrados e sem 
marcas.
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http://futuraambientes.com.br/


11

Responsáveis por toda a ação e a concretização 
efetiva das vendas, os vendedores são parte 
fundamental de todo o empreendimento.
Um profissional de qualidade e bem treinado, é 
capaz de sanar dúvidas, resolver problemas e dar 
sugestões e dicas valiosas aos clientes, tornando 
a loja um sucesso de vendas, além de transformá-
la em  referência no segmento de planejados.

O PERFIL DA EQUIPE

Estar por dentro das tendências, ter conhecimento 
sobre móveis e decoração e principalmente ser 
sensível a necessidade dos clientes é essencial 
para o aumento significativo das vendas. Além de 
todos esses requisitos, o vendedor deve sempre 
estar disposto e demonstrar interesse no que faz, 
oferecer artigos de decoração como berloques, 
enfeites, almofadas, fazer combinações e 
através disso conquistar e até mesmo ajudar na 
fidelização desse cliente. 

 Saber colocar em prática, técnicas que são 
 passadas em teoria também é fundamental. 
 Quanto mais conhecimento e maneiras de 
 vencer desafios, objeções, maiores serão as 
 chances de ampliar as vendas.

Outro fator muito importante é a comunicação, 
desde o setor interno até o que o cliente 
propriamente irá presenciar.
Linguagem adequada, coerente e sem excessos. 
O ponto chave é que o empreendimento e 
colaboradores devem estar em sintonia, dos 
valores, visão, objetivos até a comunicação.
Tudo isso ajuda efetivamente em como lidar com 

V E N D E D O R E S3
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imprevistos e buscar soluções práticas de forma 
dinâmica e ativa e torna o perfil do profissional 
ideal para desempenho dessa função.

A IMPORTÂNCIA DOS TREINAMENTOS

Não basta contratar uma pessoa para 
desempenhar o cargo de vendedor, é necessário 
investir em treinamentos constantes para manter-
se sempre atualizado, desde as tendências 
de mercado até as novas técnicas de vendas e 
planos de pagamento.
Algo que já foi observado é que o vendedor 
precisa estar exposto, acessível ao cliente, ou 
seja, demonstre disponibilidade e interesse 
(características que promovem à valorização do 
cliente).
Outras opções relevantes são, treinar a 
comunicação interna e externa e trabalhar a 
motivação.

TREINAR E MOTIVAR A EQUIPE

Destacar as habilidades do vendedor através de 
treinamento e motivação.

Você empreendedor deve ter consciência a 
respeito da importância de trabalhar para motivar 
e engajar sua equipe, pois, através de todos os 
setores funcionando bem e em sintonia é que se 
começa a obter sucesso e lucros satisfatórios.

Para a motivação é interessante estabelecer 
metas, definir recompensas ou comissões mais 
atrativas, além de estimular, afasta a acomodação.

Outra questão importante é saber liderar e dar a 
respectiva atenção aos funcionários, procurando 
o equilíbrio e assertividade no comportamento 
empresarial.

Algo que ajuda a motivar o meio das vendas é 
a flexibilidade de horários e folgas em datas 
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estratégicas, as quais o fluxo de consumidores 
tende a diminuir e assim não há perda para ambos 
os interessados.
Reconhecimento do trabalho bem realizado é 
essencial para manter a motivação.
Promover feedbacks com o intuito de corrigir 
no âmbito da crítica construtiva e valorizar as 
realizações de maneira correta.



E STA B E L E Ç A 
PA R C E R I A S  D E 

CO N F I A N Ç A4
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E STA B E L E Ç A  PA R C E R I A S 
D E  CO N F I A N Ç A4
Depois de se assegurar de que tudo está em 
sintonia, os vendedores bem capacitados e loja 
está bem estruturada e otimizada, você ainda 
deve se certificar dos produtos com os quais 
trabalha. São de qualidade aparente? há estoque 
necessário? A comunicação sobre os preços 
é satisfatória? A negativa para quaisquer das 
perguntas acima pode e muito, dificultar a venda 
e anular suas possibilidades de realização.

Estabelecer parcerias de confiança, com 
fornecedores comprometidos desde a produção 
à entrega dos produtos é essencial e o seu 
sucesso depende dele, assim como o dele 
depende do seu, pois você estará representando 
com excelência a marca do fabricante, então a 
ligação deve ser de reciprocidade já que trata-se 
de uma relação interdependente. Para que tudo 
ocorra da forma prevista é necessário que haja 
consciência quanto aos papéis sociais de cada 
empreendedor.

Produtos de qualidade que atendam a demanda 
da loja, assim como, adaptáveis às necessidades 
particulares dos clientes.

QUALIDADE DOS PRODUTOS É ESSENCIAL

Um dos motivos óbvios de se prezar por 
qualidade é o fato de que, isso é o quesito 
máximo da preferência dos consumidores, 
quando se opta por mercadorias que apresentam 
nítida qualidade as chances de ampliação de 
vendas e alcance de sucesso são maiores. 
O intuito é estimular as vendas, e algumas 
características que podem ajudar nessa tarefa é: 
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 • Móveis populares que apresentem qualidade; 
 • Materiais para móveis planejados com alto 
 padrão de qualidade;
 • Móveis práticos e funcionais de fácil 
 montagem e adaptação aos espaços;
 • Móveis que requerem mínima ou nenhuma 
 assistência técnica.

Quando as pessoas percebem que podem 
adquirir produtos de qualidade, durabilidade, 
belos e que supram suas necessidades básicas, 
facilitando sua vida e tornando-a mais prática, 
elas se convencem de que realmente necessitam 
daquilo, até porque é uma necessidade real.
O bom fornecedor é capaz de esclarecer esses 
pontos aos seus clientes, fazendo-os sentir que 
estão diante de uma oferta imperdível, tanto de 
custo benefício, quanto de necessidade. Saber 
demonstrar bem o produto e as facilidades que 
ele pode oferecer também é essencial para a 
concretização dese pensamento.



MARKETING É
FUNDAMENTAL5
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O empreendedor deve pensar em marketing 
como um investimento que traz retorno. 
Através dele, se conquista pessoas, demonstra 
e promove produtos, além de ser possível 
destacar seus benefícios, qualidades e o que 
de bom tudo isso irá trazer ao consumidor. 
Também é possível frisar benefícios e 
comodidades que só seu estabelecimento 
pode oferecer, diferenciando-o e destacando-o 
positivamente dentro do mercado.
É necessário evoluir em todas os setores da 
empresa e o Marketing pode evidenciar essa 
evolução de várias formas, seja por mídias 
sociais, propagandas, imagens e e-mail 
marketing.

JÁ SABE O QUE É E-MAIL MARKETING E NO 
QUE ELE PODE AJUDAR VOCÊ E SUA EMPRESA?

É uma forma de comunicação muito eficiente, 
pois atualmente, o mundo todo está conectado 
e os clientes / consumidores costumam 
ler e-mails, principalmente do ambiente 
corporativo e empresarial.
No caso, eles sempre leem, justamente para 
filtrarem as correspondências eletrônicas que 
lhes interessam profissionalmente e como 
consumidor.

A sua empresa pode criar e-mails compostos 
por ofertas e também de conteúdos úteis 
ao dia a dia, dicas de decoração, de como 
aproveitar melhor os espaços através dos 
móveis planejados Futura, tipo de organização 
e adequação de cada cômodo, como compor 
ambientes, da otimização da sala, das cores 

M A R K E T I N G  É 
F U N D A M E N TA L5
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que combinam mais com o tom dos móveis, 
quais cortinas utilizar e assim por diante.
Assim, vai se estabelecendo um relacionamento 
cada vez mais estreito, pois a empresa 
demonstra cuidado e interesse ao cliente, além 
de ser sensível às suas necessidades.

Através do e-mail marketing, você pode enviar 
dicas de móveis ainda não adquiridos e que 
podem combinar com os já adquiridos, novos 
projetos, novos materiais, inovações, soluções 
inteligentes em design que só os móveis 
planejados podem oferecer. Depois, com a 
análise do que o cliente abriu e baixou, você 
pode perceber o que lhe interessa e assim 
direcionar melhor o que vai enviar no próximo 
e-mail. Tudo isso se traduz em uma ampla 
ferramenta que além de gerar confiança, 
aumenta significativamente as vendas, 
convertendo fidelizações e consequentemente 
ampliando os lucros.

E O E-COMMERCE? FAZ PARTE DOS SEUS 
PLANOS?

Já pensou na possibilidade de ampliar os 
negócios de forma efetiva e otimizada? que 
tal investir no E-Commerce? muitas pessoas 
preferem comprar pela internet e esta é uma 
forma de oferecer comodidade e conforto aos 
clientes que optam pelo comércio eletrônico, 
já que muitos deles não dispõe de tempo 
necessário e acham mais fácil pesquisar e 
buscar os produtos dos quais necessitam pela 
rede.

Dessa forma, ao disponibilizar um canal, você 
amplia a abertura aos seus produtos, gera 
maior visibilidade e coopera para que estes 
sejam cada vez mais conhecidos, adquiridos, 
além de ter o valor menor que o da loja física 
por vários motivos.
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Mas convenhamos que, há de se destacar 
que o desafio é de grandes proporções, e é 
necessário estrutura, posicionamento, escolha 
da plataforma, divulgação e blindagem de 
dados para que o cliente se sentir seguro e 
posteriormente satisfeito.

Se você já possui uma loja física, fica mais fácil 
para aderir ao e-commerce, caso não tenha, 
pode se deparar com dificuldades no que se 
refere a realização de vendas no começo, pois 
será necessário investir em estratégias que 
auxiliem e promovam seu negócio ao patamar 
de qualidade, confiança e excelência.
 
A logística também deve ser estudada com 
cuidado, pois ultimamente, ela tem sido alvo de 
constantes reclamações por conta da demora 
na entrega dos produtos.
Às vezes uma empresa séria, confiável e que 
oferece preços acessíveis, além de qualidade 
aparente, pode ser prejudicada por essa 
questão, já que o não cumprimento de prazos 
para entrega não são respeitados como 
efetivamente deveriam.



CO N C LU S Ã O
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Se tornar um representante bem sucedido e 
transformar sua loja  em um verdadeiro sucesso, 
exigirá de você, atuação em todas as esferas do 
empreendimento, desde a escolha de fornecedores 
de qualidade até o treinamento ideal e atualização 
de seus colaboradores com ênfase em vendas. 
Nunca deixar o marketing de lado, pois é um 
grande e valioso aliado do empreendedor.

 Ao assimilar e compreender que o que os  
 clientes esperam é o atendimento e solução de 
 suas necessidades e, que o ambiente 
 otimizado, agradável e equipe devidamente 
 preparada cooperam para aumento significativo 
 das vendas, você consequentemente, notará a 
 ampliação gradual das  das atividades.

Tudo isso, essa combinação dinâmica, que 
trouxemos a você através deste manual, são 
características ativadoras do sucesso e devem 
sair da teoria para prática.

Portanto, mãos à obra!

Crescimento e sucesso para você
sempre,revendedor Futura!

CO N C LU S Ã O



Cada lar, cada família possui suas próprias 

características, seu próprio gosto e um desejo singular.

A realização da casa dos sonhos pode tomar as mais 

variadas formas por conta disso.

Focada nesta premissa, a Futura Ambientes evoluiu 

e agora traz, além da linha modular, que por si só já 

agrega requinte, beleza, sofisticação, praticidade e 

modernidade a qualquer ambiente, lança, com muita 

propriedade, a linha planejada, que visa acomodar no 

espaço que seu cliente tem, todos estes predicados e 

torna os produtos Futura Ambientes a melhor escolha 

na composição de qualquer projeto.

Aproveite para conhecer nossos produtos únicos e 

também leia o nosso blog para ter dicas imperdíveis. 

Se estiver nas redes, curta a nossa página no Facebook.

http://futuraambientes.com.br/
http://futuraambientes.com.br/#produtos
http://futuraambientes.com.br/#blog
https://www.facebook.com/futuraambientes

