
Manual do Comercial



Este Manual foi concebido com o objetivo de transmitir a você, Vendedor, todo o know-how WiseHome. Aqui estão 
descritos todos os processos que envolvem a sua rotina, desde o preparo para o início de seu expediente até a hora 
de ir embora. 

Esperamos que você aprecie, leia e estude este material, e que ele seja um ponto de apoio durante todo o seu 
expediente.

Boa leitura! E coloque seu aprendizado em prática!

Introdução



A aparência é um conjunto de vários fatores que, quando devidamente coordenados, dão um equilíbrio à imagem, 
ou seja, uma percepção visual agradável, distinta e discreta. 

Portanto, é fundamental que cuide de si e se apresente de acordo com o padrão e a cultura WiseHome.

Apresentação Pessoal

 Unhas limpas e curtas;
 Cabelos curtos e arrumados;
 Barba feita;
 Evitar perfume forte;
 Calçados: fechados e limpos;
 Acessórios discretos;

Homens

 Unhas feitas;
 Cabelos arrumados e bem cuidados; 
 Evitar perfume forte;
 Calçados: limpos;
 Maquiagem leve;
 Acessórios discretos;

Mulheres



A seguir, as atitudes e postura esperadas:

Postura

Apresentar-se de forma impecável, mais que uma atitude, é um hábito do
profissional bem-sucedido. Esteja vestido de forma adequada, limpa e
arrumada.

Apresentação impecável

O “corpo fala”, e diz muita coisa! Esteja sempre receptivo para abordar o
cliente de forma simpática e agradável

Postura

Tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e nas
circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Quando se “entende” o
cliente, as possibilidades de um atendimento fantástico são ampliadas.

Empatia



Postura

Ninguém – muito menos o cliente – gosta de se relacionar com uma pessoa mal-
humorada, “amarga”, com “baixo-astral”. Sorrir, faz toda a diferença, pois
oferecemos tecnologia, inovação.

Sorrir/ Humor/
Astral

Há uma grande diferença entre “ouvir” e “escutar”. Ouvimos “sons”, “ruídos” e
“barulhos”. Entretanto, para escutar é preciso algo mais. É preciso ATENÇÃO.
Quando não ouvimos com atenção, tentamos “deduzir” ou “imaginar” o que o
cliente quer.

Escutar

Quando somos gentis, o cliente tem uma forte percepção de que realmente nos
importamos com ele. A atitude gentil abre-nos grandes possibilidades para
prestar um ótimo atendimento. Nunca perca a oportunidade de ser gentil.

Ser gentil



O bom vocabulário também é importante. Para isso, leia, adquira novas ideias, atualize-se. Aprenda a falar, calar e 
tornar a falar conforme pede a situação. Diga a palavra certa, na hora exata e cale-se no momento oportuno.

Ao conversar com o cliente:

Vocabulário

Use o tom de 
voz adequado 
e seja claro e 

objetivo

Não use 
gírias

Dê liberdade 
e autonomia 

para o 
cliente

Não fale mal 
de colegas, 
líderes e da

empresa 

É importante 
deixar que o 

cliente conclua seus 
pensamentos sem 

interrupções



A prospecção de captação,  consiste na forma como você, Comercial, desperta interesse nos clientes.

A prospecção de captação pode ser realizada de duas formas: 

Prospecção de Captação

ReceptivaAtiva

Formas de 
Prospecção 
de Captação



Na prospecção de captação ativa, algumas frentes devem ser trabalhadas para divulgar a WiseHome: 

Prospecção de Captação

PROSPECÇÃO DE CAPTAÇÃO ATIVA

Relacionamento

Ações de 
Divulgação 

Parcerias de 
Indicação Indicação de 

Clientes

Lojas de 
Iluminação, 
Materiais de 
Construção



No dia a dia, esteja SEMPRE de posse do seu Cartão de Visita , pois nas oportunidades de convívio social, sempre 
haverá pessoas interessadas em automatizar seus imóveis, seja ele sua casa ou escritório. Divulgar sua atividade, 
propicia novas oportunidades de captação e venda.

Prospecção de Captação

Relacionamento

Como 
Avaliar

Ao realizar a avaliação de desempenho, você deve ser imparcial e usar 
critérios nítidos para os funcionários. Eles devem saber que serão avaliados, 
além de ter conhecimento dos itens que farão parte da avaliação. A seguir 

veremos algumas dicas.?

Quando
Avaliar

Trimestral ou semestralmente.

Funcionários em período de experiência: primeiros 45 dias e ao final dos 90 
dias subsequentes. ?



As ações de divulgação devem ser utilizadas a todo momento, porém, pontualmente você deve adotar ações de marketing 
para promover sua divulgação: 

Prospecção de Captação

Ações de Divulgação

O Franqueado deve avaliar TODAS as possibilidades de realizar o Marketing Local, e você Comercial, tem  
autonomia para desenvolver peças publicitárias e conteúdos, considerando as premissas e orientações do 

Manual da Marca, preservando sempre a integridade da Marca.

Fica  a critério do Franqueado a contratação de uma agência de Marketing Digital de performance. 

Ações de Marketing Local 



Prospecção de Captação

As Redes Sociais Profissionais, são ferramentas poderosas para divulgação dos serviços a serem prestados pela 
WiseHome. Divulgue suas Redes Sociais para seus contatos de WhatsApp.  Periodicamente, a franqueadora 

disponibiliza conteúdos  institucionais diversos para você postar nas suas  Redes Sociais Profissionais,  e você 
Comercial, junto ao Franqueado, deve gerar conteúdo sobre o segmento, fazendo vídeos, mas sempre tendo 

cuidado com a fonte de informação. Utilize fontes confiáveis para que você possa manter a credibilidade junto 
aos seus seguidores. isso traz engajamento e  possíveis interessados no serviço , fazendo com que você se  

torne autoridade, no que diz respeito ao mercado de automação. 

Redes Sociais Profissionais

O Folder é uma peça muito importante. Ele deve  ser impresso com seus dados, pois o conteúdo explicativo 
para ofertar os produtos e serviços é de fácil entendimento. Os folders podem ser disponibilizados aos seus 

parceiros de indicação, que veremos a seguir, ou para qualquer outro local que você identifique que a 
distribuição seja viável,  e que esteja de acordo com a legislação do município. Procure estabelecimentos como  

por exemplo, Lojas de Tintas, Lojas de Materiais de Construção, Escritórios de Arquitetura, Condomínios   ou 
seja, onde haja circulação de pessoas. Sempre solicite autorização da administração do local.

Folder



Faça o mapeamento da sua região e identifique possíveis parceiros que possam te indicar pessoas que desejam 
automatização de suas casas e/ou escritórios e que possam se interessar em contratar os seus serviços.  Nestes parceiros , 
você pode produzir banners para fixação no local, para que possa chamar a atenção de interessados. Disponibilize também 
os folders para distribuição. 

Alguns exemplo de possíveis parceiros:

Prospecção de Captação

Parceria de Indicação

Lojas de 
Construção

Lojas de 
Elétrica

Escritórios de 
Arquitetura 

Condomínios em 
Construção



A indicação feita por clientes é uma ferramenta muito eficiente para prospecção, por isso, ao finalizar cada 
negociação, SEMPRE solicite ao Cliente, que tenha se mostrado satisfeito com os seus serviços o nome e contato de 
pelo menos 3 pessoas que possam vir a se interessar pelo serviço.

A prospecção de captação RECEPTIVA consiste no resultado do trabalho da PROSPECÇÃO ATIVA  que o Franqueado 
faz, seja por meio de relacionamento, ações de divulgação,  parcerias de indicações, empresas ou indicações de 
clientes, bem como  leads que possam chegar pelo Franqueado e outros meios. 

Prospecção de Captação

Indicação de Clientes

Prospecção de Captação Receptiva



Lead, em Marketing Digital, é um potencial consumidor de uma marca que demonstrou interesse em adquirir seu produto 
ou serviço.

Para dar prosseguimento às captações, independente do meio em que esse Lead chegar, o primeiro passo é obter as 
informações do Lead, e cadastra-lo no CRM disponibilizado pela Franqueadora WiseHome como um OPORTUNIDADE! 

Leads de Captação

Você, Comercial, deve sempre buscar de forma ATIVA a geração de leads, independente das ações da 
WiseHome franqueadora.



Realizado o cadastro do Lead no sistema, seu próximo passo é entrar em contato com o Lead de Captação e OFERTAR OS 
SEUS SERVIÇOS! 

Atendimento ao Cliente - Telefone

Se o Lead de Captação trouxer telefone fixo e celular, sempre priorize falar com o cliente pelo celular, 
caso não consiga, faça o contato pelo  WhatsApp.

Entre em contato por telefone/ WhatsApp com o Lead de Captação

1

Apresente-se e veja se o Lead  pode falar

2

Bom dia/Boa tarde/Boa noite. 
Sou (seu nome), da WiseHome, recebi um contato com interesse no serviço de casa 

inteligente e quero te explicar como funciona nosso trabalho. Pode falar um minuto?



Atendimento ao Cliente - Telefone

 Vá para o passo 3. 
 Tente agendar um novo horário para falar com

o Lead de Captação.

Cliente PODE falar Cliente NÃO PODE falar

Explique sobre a WiseHome, o serviço e o produto
3

A oferta do Produto e do Serviço deve ser feita com muito profissionalismo. Você, Comercial, deve estar 
preparado para demonstrar todos os detalhes, particularidades do produtos e da instalação, conforme 

elencado a seguir.



Atendimento ao Cliente - Telefone

A WiseHome é uma solução inovadora para transformar casas comuns em inteligentes, de forma 
prática e rápida. Solução vencedora do desafio brasileiro e mundial de Internet das Coisas (IoT).

A WiseHome foi criada com atenção aos detalhes, usando o que há de melhor na indústria 
mundial de hardware e software. Nossa patente requerida permite facilidade de instalação. Seja 
numa construção nova ou antiga, a instalação é feita de maneira prática e rápida. Sem quebra-
quebra, sem sujeira.

Uma solução inovadora para automação da iluminação, tomadas e equipamentos elétricos e 
eletrônicos. Um ecossistema onde você pode conectar praticamente tudo o que existe na sua casa 
e poderá interagir de forma segura com sua WiseHome através do aplicativo ou comandos de voz, 
de onde você estiver!

O que é a 

Por que escolher a ?

O que entregamos ?

?



Atendimento ao Cliente - Telefone

Converse com o prospect para entender sua necessidade
4

Neste momento você deve fazer uma sondagem inicial, apresentar-se e conversar com o prospect  
para entender suas necessidades:

Nós da WiseHome fazemos um atendimento personalizado a todas as pessoas que querem 
saber mais sobre nossa tecnologia. Para que eu possa lhe oferecer este atendimento preciso lhe 
fazer algumas perguntas, tudo bem?

 Quais são os cômodos que você deseja transformar em inteligentes?
 O que dentro desses cômodos você deseja automatizar?



Atendimento ao Cliente - Telefone

Demonstre interesse. Além de entender as necessidade do cliente, procure lhe provocar novos desejos
5

Nós da WiseHome cuidamos para que você tenha acesso a tecnologia de ponta com facilidade de instalação, 
seja numa construção nova ou antiga, a instalação é feita de maneira prática e rápida.

Apresente os pacotes ao cliente, sempre direcionando para o que mais se encaixa em seu perfil
6

Pacote START

Instalação de até 2 circuitos de iluminação no 
mesmo interruptor

Instalação de 1 ar-condicionado ou qualquer
equipamento de 20A

Criação de até 2 cenários + criação de até 2 
comandos automáticos (programações)

Uma visita técnica cortesia após a instalação
+

+

+

R$ 2.598,00
10x R$ 259,80



Atendimento ao Cliente - Telefone

Pacote START Plus

Pacote Do Seu Jeito

Criação de até 4 cenários + criação de até 4 
comandos automáticos (programações)

Uma visita técnica cortesia após a instalação

Instalação de até 6 circuitos de iluminação
(distribuidos em até 3 caixinhas de 
interruptores)

+

+

R$ 3.597,00
10x R$ 359,70

Passo 3: Escolha quantos cenários e quantos
comandos automáticos (programações) você
deseja

Passo 1: Escolha quantos circuitos de 
iluminação você deseja deixar inteligentes

Passo 2: Escolha quais equipamentos você
deseja acompanhar o consumo, ligar e desligar
de onde estiver de forma segura

Preço após visita técnica



Atendimento ao Cliente - Telefone

 Vá para o passo 3.  Agradece a visita do cliente

 Cadastre no CRM a perda da venda

Sim Não

Cliente deseja fechar?

Apresente os valores de cada um dos pacotes7



Atendimento ao Cliente - Telefone

Insere no sistema o pacote que o cliente escolheu 
8

Preenche os dados do cliente no sistema 
9

Nome completo, CPF, Data de Nascimento, telefone, endereço de instalação

Informa as formas de pagamento do cliente – verifique detalhes  das formas de pagamento aceitas no capitulo 
Formas de Pagamentos deste manual  

10

Insere forma de pagamento escolhida pelo cliente no sistema 
11



Atendimento ao Cliente - Telefone

Verifica a melhor data para instalação com o cliente 
12

Confirma os dados do cliente e da instalação
13

Finaliza o atendimento, agradecendo o cliente pela preferência, dando-lhe boas-vindas e desejando-lhe um bom 
dia!

14



Para os Atendimentos Porta a Porta (PAP), a abordagem é muito semelhante à realizada na via telefone, porém, 
neste caso você deve ser mais assertivo para que consiga apresentar/ divulgar a WiseHome nas residências e 
comércios locais com o objetivo de fechar contratos. A seguir as atividades que compõem este processo:

Para realização da prospecção em campo, não se esqueça de levar seu Kit de Visita. Para isto, verifique a 
disponibilidade dos materiais e sempre que necessário solicite a reposição.

Atendimento Porta a Porta 

Preparação da Visita

Cartão de Visita

Folders e Panfletos

Brindes

Carregue sempre seus cartões de visita. É nele que o cliente 
encontrará todas as suas informações e da WiseHome

Para facilitar no momento de abordagem do cliente e 
divulgação da WiseHome

Os brindes podem ser uma grande oportunidade de 
encantamento do cliente e abertura para uma sondagem 
inicial



Atendimento Porta a Porta 

Ficha de Cadastro e 
Recibo de Pagamento

Máquina de Cartão 

Rota

Através da Ficha é possível fazer o cadastramento e 
fechamento do contrato do cliente; O recibo deve ser 
preenchido com o respectivo valor de pagamento realizado 
pelo cliente.

Confira se a máquina de cartão está carregada, funcionando e 
se tem bobina suficiente para os atendimentos 

Rota atualizada e definida no Controle de Produtividade



Atendimento Porta a Porta 

Realização da Visita

Inicie a abordagem do cliente desejando-lhe Bom dia/ Boa Tarde2

Desloque-se até o local definido para realização do porta a porta1

Cumprimentar o cliente é 
fundamental! ESTEJA SEMPRE 

COM UM SORRISO e o 
SEMBLANTE ALEGRE

Olhar firmemente e, com um 
sorriso sincero, cumprimentar o 

cliente educadamente, com 
otimismo e entusiasmo

Um “olá”, “bom-dia”, 
“boa-tarde”, “boa-noite”, seguido 

de um sorriso, desperta o 
interesse do cliente

NUNCA cumprimente o cliente com "E aí?", "Beleza?", isto mostra uma grande informalidade, além de 
má educação.



Atendimento Porta a Porta 

Pergunte ao potencial cliente se poderia ter um minuto da sua atenção3

 Vá para o passo 4.
Em caso negativo, agradeça e diga que a

WiseHome está à disposição para atendê-lo
quando desejar, e entregue um cartão de visitas

Sim Não

Diga seu nome e função na WiseHome4

Explique sobre a WiseHome, o serviço e o produto5

A oferta do Produto e do Serviço deve ser feita com muito profissionalismo. Você, Comercial, deve estar 
preparado para demonstrar todos os detalhes, particularidades do produtos e da instalação, conforme 

elencado a seguir.



Atendimento Porta a Porta 

A WiseHome é uma solução inovadora para transformar casas comuns em inteligentes, de forma 
prática e rápida. Solução vencedora do desafio brasileiro e mundial de Internet das Coisas (IoT).

A WiseHome foi criada com atenção aos detalhes, usando o que há de melhor na indústria 
mundial de hardware e software. Nossa patente requerida permite facilidade de instalação. Seja 
numa construção nova ou antiga, a instalação é feita de maneira prática e rápida. Sem quebra-
quebra, sem sujeira.

Uma solução inovadora para automação da iluminação, tomadas e equipamentos elétricos e 
eletrônicos. Um ecossistema onde você pode conectar praticamente tudo o que existe na sua casa 
e poderá interagir de forma segura com sua WiseHome através do aplicativo ou comandos de voz, 
de onde você estiver!

O que é a 

Por que escolher a ?

O que entregamos ?



Atendimento Porta a Porta 

Converse com o prospect para entender sua necessidade6

Neste momento você deve fazer uma sondagem inicial, apresentar-se e conversar com o prospect  
para entender suas necessidades:

Nós da WiseHome fazemos um atendimento personalizado a todas as pessoas que querem 
saber mais sobre nossa tecnologia. Para que eu possa lhe oferecer este atendimento preciso lhe 
fazer algumas perguntas, tudo bem?

 Quais são os cômodos que você deseja transformar em inteligentes?
 O que dentro desses cômodos você deseja automatizar?



Atendimento Porta a Porta 

Demonstre interesse. Além de entender as necessidade do cliente, procure lhe provocar novos desejos

Apresente os pacotes ao cliente, sempre direcionando para o que mais se encaixa em seu perfil

7

8

Nós da WiseHome cuidamos para que você tenha acesso a tecnologia de ponta com facilidade de instalação, 
seja numa construção nova ou antiga, a instalação é feita de maneira prática e rápida.

Pacote START

Instalação de até 2 circuitos de iluminação no 
mesmo interruptor

Instalação de 1 ar-condicionado ou qualquer
equipamento de 20A

Criação de até 2 cenários + criação de até 2 
comandos automáticos (programações)

Uma visita técnica cortesia após a instalação
+

+

+

R$ 2.598,00
10x R$ 259,80



Atendimento Porta a Porta 

Pacote START Plus

Pacote Do Seu Jeito

Criação de até 4 cenários + criação de até 4 
comandos automáticos (programações)

Uma visita técnica cortesia após a instalação

Instalação de até 6 circuitos de iluminação
(distribuidos em até 3 caixinhas de 
interruptores)

+

+

R$ 3.597,00
10x R$ 359,70

Passo 3: Escolha quantos cenários e quantos
comandos automáticos (programações) você
deseja

Passo 1: Escolha quantos circuitos de 
iluminação você deseja deixar inteligentes

Passo 2: Escolha quais equipamentos você
deseja acompanhar o consumo, ligar e desligar
de onde estiver de forma segura

Preço após visita técnica



Atendimento Porta a Porta 

 Vá para o passo 3.  Agradece a visita do cliente

 Cadastre no CRM a perda da venda

Sim Não

Cliente deseja fechar?

Apresente os valores de cada um dos pacotes9



Atendimento Porta a Porta 

Insere no sistema o pacote que o cliente escolheu 

Preenche os dados do cliente no sistema 

Nome completo, CPF, Data de Nascimento, telefone, endereço de instalação

Informa as formas de pagamento do cliente – verifique detalhes  das formas de pagamento aceitas 
no capitulo Formas de Pagamentos deste manual  

Insere forma de pagamento escolhida pelo cliente no sistema 

10

11

12

13



Atendimento Porta a Porta 

Verifica a melhor data para instalação com o cliente 

Confirma os dados do cliente e da instalação

Receba a forma de pagamento em dinheiro e/ou cartão

14

15

16

Entregue o cupom fiscal, cartão, primeira via do comprovante do cartão ou troco ao cliente, 
quando for o caso17

Preencha Ficha de Cadastro e Recibo de Pagamento18

Entregue a cópia do Recibo de Pagamento19

Finalize o atendimento, agradecendo o cliente pela preferência, dando-lhe boas-vindas e 
desejando-lhe um bom dia!20



Atendimento Porta a Porta 

Ao fim de todos os atendimento Porta a Porta, volte ao escritório, confirme se todas as informações da 
Ficha de Cadastro estão preenchidas no sistema. Guarde os recibos de pagamentos e vias do cartão de 

crédito em local adequado 



É fundamental fazer follow up com o lead após o Porta a Porta que não resultou em um fechamento, afim de gerar 
o fechamento do negócio. Para isso, você, Comercial 

Follow up

Entre em contato por telefone/ WhatsApp com o Lead de Captação1

Apresente-se e veja se o Lead  pode falar2

Bom dia/Boa tarde/Boa noite. 
Sou (seu nome), da WiseHome, estive com o Senhor(a), a um tempo atrás, apresentando a 

nossa solução para casa inteligente. Pode falar um minuto?

 Vá para o passo 3.  Tente agendar um novo horário para falar com
o prospect.

Cliente PODE falar Cliente NÃO PODE falar

Realize o atendimento conforme descrito anteriormente no capitulo – Atendimento ao Cliente - Telefone3
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OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Controle de Produtividade

Fazer o planejamento da rota e controle da 
produtividade de vendas

Durante o Atendimento Porta a Porta

Preencha a ferramenta com todas as informações 
descritas



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Ficha de Cadastro

Fazer o cadastro do novo cliente

Durante a prospecção com objetivo de fechamento de 
contrato ou  encontrar clientes potenciais 

Preencher a Ficha com os dados do cliente



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Comprovante de Pagamento

Entregar o comprovante referente ao pagamento da 
adesão fechada pelo cliente

No fechamento do contrato de adesão

Preencher a ferramenta e entregar 
o Recibo ao cliente


