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Escreva 

aqui sua 

história de 

sucesso.

manual do promotor
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A gente sabe a importância de quem 

está no campo, em contato direto com 

o cliente, fazendo o nosso negócio 

acontecer. Por isso criamos este 

roteiro, que vai ajudar você a obter 

os melhores resultados no seu dia 

a dia de trabalho. E escrever assim 

uma história profissional sólida e bem 

sucedida. Leia, memorize, pratique!

comece 

seguindo 

este 

roteiro.
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tudo certo para começar o dia?

N o saia de 

casa sem 

verificar 

estes itens:

Cart es de visita em 
quantidade suficiente 

Clientes avisados da 
sua visita

Carro abastecido

Roteiro do dia 
revisado

Uniforme limpo e passado, 
camisa para dentro da calça

Celular carregado e com 
internet disponível para 

usar o GPS
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Temos vários tipos de clientes.

Veja como abordar cada um deles.

Top Service
Para ele a atenç o tem que ser Top

Este é o nosso cliente 
diferenciado, que deve ser visitado 
pelo menos uma vez por semana. 
Dedique mais do seu tempo a ele.

Caso ainda não o conheça, 
se apresente e deixe que ele 
fale sobre a parceria e suas 
necessidades.

Apresente o Portal KDP e o novo 
formato de atendimento da 
DPaschoal (0800), explicando as 
mudanças de forma transparente 
e objetiva, reforçando o papel do 
promotor KDP como benefício 
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Materiais de exposiç o de produtos

Verifique se os materiais estão vigentes, em boas 
condições e bem posicionados para a visualização dos 
clientes. Veja também se existem pneus expostos e se o 
ambiente não está poluído pelo excesso de materiais.

Estoque

A loja tem a quantidade adequada de produtos para 
a demanda de vendas? O estoque está organizado e 
limpo? Existem produtos vencidos? 

Limpeza e organizaç o

Como está a limpeza e a organização geral da loja – 
pátio, paredes, ferramentas, equipamentos, etc.?

Aproveite a visita para ajudar o cliente a avaliar 

e melhorar alguns pontos do seu negócio:
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Mix de Produtos

Recomende que o cliente tenha pelo menos um jogo 
dos pneus que mais saem na loja, para atender seus 
clientes.  Oriente para que ele trabalhe com todas as 
medidas, principalmente a que oferece uma melhor 
lucratividade (pneus do mercado A: SUV, que atendam 
as vans e camionetes). 

Uniformes e crachás dos funcionários 

Os funcionários devem estar sempre uniformizados 
e identificados, transmitindo ao cliente limpeza e 
organização e confiança. Confira se os uniformes 
e crachás estão em boas condições e no padrão 
DPaschoal.

Estado da fachada

Está limpa ou suja? O layout está atualizado? Existem 
letras soltas ou outros problemas?

Treinamentos

Verifique se a equipe do Top Service é treinada ou 
precisa de uma reciclagem, seja no atendimento, vendas 
ou técnico, e ofereça nossos calendários e opções de 
treinamentos.

Acompanhamento das Compras 

Analise as vendas realizadas, para saber se está sendo 
comprado o compromisso mensal, estipulado por cada 
cliente.

Estes pontos serão avaliados para a categorização 
anual do Top Service.
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 Placa de Credenciado

Veja se ele tem a placa. Caso não tenha, entregue-a 
pessoalmente e oriente-o para que ela fique bem visível 
do lado externo da loja.

Materiais de exposiç o de produtos

Verifique se os materiais estão vigentes, em boas 
condições e bem posicionados para a visualização dos 
clientes. Veja também se existem pneus expostos e se o 
ambiente não está poluído pelo excesso de materiais.

 Aproveite a visita para ajudar também  

este cliente a avaliar e melhorar alguns pontos do seu 

negócio. É importante verificar:

credenciado linha leve
a visita deve ser mais rápida, o sorriso deve ser o mesmo

Esse cliente pode vir a ser um Top 
Service. Mas, enquanto isso não 
acontece, a visita a ele deve ser 
mensal, mais rápida e com foco 
comercial.

Também nesse caso, se ainda não 
o conhecer, se apresente e deixe 
que ele fale sobre a parceria e 
suas necessidades.

Apresente o site do KDP e o 
novo formato de atendimento 
da DPaschoal (0800), sempre de 
forma transparente e objetiva.
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Compras da DPaschoal

Acompanhe mensalmente e verifique se o contrato está 
sendo cumprido.

Estoque

A loja tem a quantidade adequada de produtos para 
a demanda de vendas? O estoque está organizado e 
limpo? Existem produtos vencidos?

Benefício do Cart o com Taxas Diferenciadas

Verifique se o cliente utiliza máquinas de débito e 
crédito, e apresente nossas taxas diferen-ciadas.  
Caso ele se interesse, entre em contato com a área de 
apoio.

Limpeza e organizaç o

Como está a limpeza e a organização geral da loja – 
pátio, paredes, ferramentas etc.?

Mix de Produtos

Recomende que o cliente tenha pelo menos um jogo 
dos pneus que mais saem na loja, para atender seus 
clientes.   
Oriente para que ele trabalhe com outras medidas de 
SUV, que atendam as vans e camionetes. 

Acompanhamento das Compras 

Analise as vendas realizadas, para saber se está sendo 
comprado o compromisso mensal, estipulado por cada 
cliente.
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além da rotina diária, lembre-se:

Entregue o report do que aconteceu durante 
a semana e o que mais chamou a atenção, seja 
positivo ou não. 

Analise as vendas realizadas, para saber se 
está sendo comprado o compromisso mensal, 
estipulado por cada cliente.

Contabilize quantos clientes foram digitalizados.

Verifique sua performance nas campanhas de 
incentivo e os kpi´s para variáveis.

Atualize os números de vendas, dando atenção às 
informações comerciais (promoções, tabela etc.).

Elabore o roteiro da próxima semana.

Importante: você deve abrir pelo menos um 
Credenciado por semana e um Top Service por 
mês.

Em suas visitas ao cliente, tenha sempre em mãos a 
pasta do promotor (materiais de apoio e tabelas de 
preços).

Registre todas as visitas no app Agile.

uma vez por semana, às sextas-feiras
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Verifique o calendário de treinamento e divulgue para 
os seus clientes.

Verifique quais clientes estão com baixo volume de 
compra e procure saber o motivo.

Fale com todos os clientes da sua carteira, utilizando os 
meios disponíveis.

Faça o shopping de preços da sua região, para 
ajudar o comercial a construir preços junto com os 
fornecedores.

Importante: você deve abrir pelo menos um Top Service  
por mês.

Fale mensalmente com todos os clientes da região 
todos os meses, buscando ativar ao máximo novos 
clientes. Lembre-se: você é o dono da sua região.

Faça com que os clientes que compraram no mês 
anterior comprem de novo no mês vigente.

Estimule a venda de pneus do Mercado A.

Prospecte ou selecione clientes da carteira com alto 
potencial de compra, e informe ao Regional.

mensalmente, no início do mês
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Sair de casa sem as ferramentas de 
trabalho  

Deixar de passar os valores e 
benefícios para o cliente, credenciado 
e top service  

Esquecer de apresentar os preços 
promocionais e a tabelas de preços da 
região   

Deixar de visitar 
clientes da Rede 
Credenciada  

Deixar de executar o 
cliente PDV  

N o dar retorno sobre 
a qualquer pendência 
junto a sua carteira  

Deixar de promover o 
0800 e o portal como 
os principais canais de 
atendimento do KDP  

Agora, o que o Promotor KDP  

nunca deve fazer?
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É fácil e rápido para utilizaç o no dia a dia dos nossos clientes 

As Informaç es necessárias são obtidas na hora  

(preço, prazo e disponibilidade de produto) 

Possibilita acesso ao maior banco de dados automotivo do Brasil 

É um site focado no relacionamento 

transacional com o cliente 

Sua logística é rápida e eficaz 

Oferece comodidade na compra de produtos 

Está disponível durante 24h por dia 

Estimula um comportamento mais tecnológico e  

moderno por parte do consumidor 

Por que é melhor comprar  

pelo portal da KDP?


