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INNOVageing® 
conhecer, vender & servir 
consumidores seniores 

FICHA N.º1

eficácia, obtendo uma maior produtividade e por fim 
melhorando os seus resultados.

2. Motivação
Para conseguirmos motivar alguém temos de saber 
o que é que o move, quais os seus botões motiva-
cionais. Temos de compreender o que é importante 
para o outro e o que é que o motiva verdadeiramen-
te. Um treinador de futebol sabe que o que motiva os 
seus jogadores passa por “bater” os seus adversários, 
por marcar mais golos todos os anos. Os
factores chave de motivação variam de pessoa para 
pessoa. Um Vendedor pode-se motivar pelo simples 
facto de estar a competir com alguém, em ser o nú-
mero 1 da equipa, em ser considerado o melhor. Mas, 
outro Vendedor poderá ter como fator motivacional 
o facto de saber que o que faz ajuda os seus Clientes 
a terem melhores resultados, em criarem relações 
pessoais com outros e garantirem crescimento para 
o negócio dos seus Clientes.
Um líder de equipa de vendas tem de saber com de-
talhe o que motiva cada elemento da sua equipa e 
a partir de aí desenhar uma estratégia de coaching 
individual que encoraje cada um, e a equipa, a serem 
melhores e levá-los ao sucesso.

3. Estar Focado
Qualquer um gosta de vencer e celebrar a vitória 
quando a mesma é importante. Mas apesar de ser 
importante celebrar é igualmente importante man-
termo-nos focados na próxima vitória, no próximo 
momento de sucesso. Qualquer treinador, de uma 
qualquer equipa, quando vive uma grande vitória, ce-
lebra-a e revê-se nesse sucesso, mas eles sabem a 
importância de pôr imediatamente os pés no chão e 
focarem-se no próximo jogo, no próximo adversário, e 
de se manterem focados no futuro. Quando um Ven-
dedor vive uma vitória é importante para o líder que 
essa vitória seja comemorada, que seja reconhecido 
o que foi bem feito e falar sobre as tácticas ganhado-
ras utilizadas e como é essas tácticas podem ser apli-
car nas próximas vendas de forma a alcançar mais 
sucessos. Depois desse momento crie foco na pró-
xima venda e mantenha esse foco até alcançarem o 
sucesso pretendido.
Todas as equipas vencedoras têm algo em comum, 
um líder coach, que sabe como potenciar os pontos 
fortes da sua equipa, motivar a equipa no caminho 
certo e manter o foco no objectivo pretendido. Como 
líder de uma equipa de vendas tenha estas ideias em 
mente quando estiver a fazer coaching às suas pes-
soas para alcançarem o sucesso e verá que os resul-
tados falarão por si.
Vender é um processo que tem como objectivo ensi-
nar e ajudar o seu Cliente a alcançar melhores resul-
tados. Acompanhe e treine a sua equipa motivando-
-os com um foco claro do que pretende alcançar. 

Em 2020, Portugal estará entre os 13 países com 
uma população “super-idosa”, com mais de um em 
cada cinco habitantes com idade superior a 65 anos,  
segundo estudo da Moody’s.

O Instituto Nacional de Estatística (INE), prevê que “a 
população residente em Portugal tenderá a diminuir 
até 2060” e, num cenário central, reduzir-se-á “de 
10,5 milhões de pessoas, em 2012, para 8,6 milhões 
de pessoas, em 2060”. O fenómeno será acompa-
nhado de um “continuado e forte envelhecimento 
demográfico”. Entre 2012 e 2060, “o índice de en-
velhecimento aumenta de 131 para 307 idosos por 
cada 100 jovens”. 

Por isso, a DOit! criou a rubrica INNOVageing®, um 
conceito criado em parceria pela 40+lab e pelo INV 
– Instituto de Negociação e Vendas. Em cada edição, 
iremos dar-lhe a conhecer o que caracteriza o en-
velhecimento, fornecendo-lhe dicas para que o seu 
negócio saiba como vender e servir a população de 
maior idade.

E porque para saber vender e servir é preciso conhe-
cer os clientes, e os seniores não são todos iguais, o 
INNOVageing®, começa por lhe apresentar os 5 seg-
mentos motivacionais dos portugueses com mais de 
45 anos, segundo a sua motivação principal face ao 
envelhecimento. São as conclusões do estudo “Os 
Novos Novos” patrocinado pela APAN – Associação 
Portuguesa de Anunciantes – e desenvolvido pela 
40+Lab e pela GFK. 

ARTIGO

Fonte: Estudo “Os Novos Novos”, patrocinado pela APAN – Asso-
ciação Portuguesa de Anunciantes – e desenvolvido pela 40+Lab 
e pela GFK em Portugal.


