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Para melhor performance na utilização de dados - requisitos:

 Ter dados confiáveis do seu negócio;

 Ter dados confiáveis do mercado - principalmente de sua 
marca;

 Ter conhecimento do negócio de veículos;

 Ter conhecimento - lato sensu.



Dados confiáveis do seu negócio

 Fluxo de passantes;

 Fluxo de leads, contatos telefônicos, whatsapp/clientes trazidos na loja;

 Seminovos avaliados/captados;

 Test drive realizados - por vendedor;

 Entender o perfil do fluxo atual de clientes;

 O fluxo não diminuiu - mudou - aumentou.

 Fundamental: bom programa de CRM; análise/providências diárias; 
recepcionista ou equipe comprometida com o registro de dados, persiga os 
melhores indicadores de conversão.



Ter dados confiáveis do mercado - principalmente de sua marca



RELATÓRIO DE VEÍCULOS NOVOS



RELATÓRIO DE VEÍCULOS NOVOS



RELATÓRIO DE VEÍCULOS USADOS



RELATÓRIO DE VEÍCULOS USADOS



FROTA



Conhecimento do Mercado de Veículos



Ter conhecimento "lato sensu”

 Toda boa informação obtida em sua vida, que requereu esforço 
qualificado, e que ampliou sua capacidade e plasticidade 
mental;

 Mentes preguiçosas são inelásticas, limitadas;

 Em muitos casos pessoas “inteligentes" são na verdade pessoas  
de mentes com amplas conexões neuronais, que foram geradas 
por contínua boa atividade cerebral.



Ter conhecimento "lato sensu”

 Não terceirize sua mente para a web;

 Memorize o que lhe é importante;

 Raciocine sobre fatos e circunstâncias ;

 Não faça parte da geração sem cérebro se sem celular.

A WEB NÃO TOMARÁ POR VOCÊ AS PRINCIPAIS DECISÕES DE SUA VIDA, 
UMA BOA MENTE SIM.



Sobre uma mente saudável que te fará vender (e prosperar):

 Cuide do que se passa na intimidade entre você e o seu cérebro;

 Pensamentos modulam comportamento;

 O que você cultua em sua privacidade, o que você diz a si mesmo e para os 
outros, suas crenças, te levarão ao êxito ou ao fracasso.

TOME AS RÉDEAS DE SUA MENTE



Livro: Rápido e Devagar - Duas formas de pensar de Daniel
Kahneman;



 Você se acha com capacidade limitada?

 Você pode ser uma Ferrari sem combustível adequado;



Considere os seguintes fatos:

 O fluxo presencial é o menor dentre os atuais;

 Há um mundo de pessoas na web, esteja lá, mostre-se a eles;

 O comprador não envia lead só para você, quem responder mais rápido e 
melhor está em vantagem;

 O fluxo de telefone é tão importante quanto qualquer outro;

 Os vendedores devem somar fluxo trazendo clientes;

 Trabalhe para trazer o cliente - não se conclui venda pela web.



 Não tema o futuro;

 Entenda, respeite, aceite, ande junto com ele;

 O futuro só surpreende quem estaciona.



"Sobre tudo o que se deve guardar, 
guarda o teu coração (mente), 
porque dele procedem as fontes da 
vida“
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