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INTRODUÇÃO
Calls são ligações de venda?
Não! São Ideal Sales Conversations!!!

Imagine o cliente pronto para comprar: está interessado no 
seu produto, tem capacidade financeira para a compra e já 
confia na sua marca. O alvo está posicionado. A mira está 
calibrada. Você está preparado? Claro que sim!

Os Calls são parte essencial do processo de vendas consultivas. 
Afinal, quem vende bens e serviços para clientes B2B sabe que 
este tipo de comprador exige atenção especial. Para chegar ao 
ponto de abordagem que descrevemos acima, é preciso construir 
relacionamentos. Isso exige tempo? Talvez. Técnica? Com certeza!

As vendas consultivas são aquelas em que o vendedor se posiciona 
como parceiro do comprador. Deseja um resultado ganha-ganha, 
em que ambas as partes terão chance de alcançar o sucesso 
compartilhando conhecimento (e, às vezes, recursos). Não por 
acaso, este comprador não faz aquisição por impulso, não tem o 
ticket médio baixo - mas se compromete a 1 ano de assinatura, por 
exemplo.

É por isso que cada vez que interagimos com um lead, temos um 
quadro muito específico para a discussão. Dentro de 90 minutos 
após dizer olá pela primeira vez, o objetivo é fechar a venda e ser 
pago.

Sem escrever propostas, nem  fazer chamadas de acompanhamento.

A experiência ensinou-me um conceito simples: leads qualificados, 
quando têm suas perguntas atendidas, estão geralmente prontos 
para fazer uma decisão de compra. E em um período muito curto 
de tempo.
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COMO CONSEGUIR CALLS?
Talvez você já tenha uma estratégia de inside sales instaurada 
na sua empresa. Ou talvez você trabalha com vendas externas, 
presenciais, e quer expandir a atuação. Seja qual for a sua 
motivação, o principal desafio que você terá de encarar está 
em conseguir o primeiro contato com cada cliente potencial.

O segredo está em encontrar ambientes e interesses compartilhados 
entre você e o lead. Então, como conseguir novos Calls?

Busque comunidades online

Uma opção é investir tempo e $ em estratégias completas de 
Inbound Marketing, que geram leads qualificados através da 
aquisição de tráfego orgânico via geração de conteúdo, bem como 
tráfegos pago, referral e direto.

● Defina as personas.
● Vá onde elas estão (grupos no Facebook e LinkedIn).
● Conecte-se.
● Crie campanhas.
● Agende Calls.
● Venda.

A chave é ter uma imagem muito clara de quem é o seu cliente ideal 
e efetuar alguns FILTROS em suas pesquisas. Alguns exemplos:

● Tamanho da Empresa;
● Título;
● Foco Geográfico;
● Tempo de empresa;
● Sexo;
● Idade;
● Departamento ou Função.

Use estas informações para descobrir onde esses clientes 
potenciais se relacionam, principalmente online. Poderia ser em 
determinados grupos do LinkedIn e Facebook... mas também um 
fórum de nicho, ou algum outro tipo de comunidade. O Quora é 
uma boa opção para quem fala inglês.

Junte-se a alguns destes grupos. Passe um tempo tentando 
compreender quais assuntos interessam aos seus clientes 
potenciais. Reveja as conversas e perguntas nestes grupos.
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Encontre interesses comuns 

Crie uma lista de tópicos que parecem ser de interesse para seus 
clientes potenciais e defina-a para mais tarde. Você vai usar isso 
para se posicionar como uma fonte confiável. Conheça os pain 
points, o jargão, a linguagem. Facilite o approach, seja o mais 
parecido com eles. “Mingle with ease”.

Posicione-se acima da briga: use conhecimento! Os clientes 
potenciais serão muito mais acessíveis quando você passa a ser 
visto como um especialista. Caso contrário, você é apenas mais 
um competidor em um oceano vermelho.

À medida em que você passa a se posicionar como um líder, 
seus clientes potenciais é que vão querer falar com você. Essa 
estratégia baseia-se na construção de relacionamentos de longo 
prazo. Avalie como mudar ou criar a percepção das pessoas sobre 
você e sua empresa.

Nenhuma dessas coisas acontece da noite para o dia.

Para que este sistema funcione, você tem que dar um passo 
atrás na maneira velha e cansada de fazer marketing digital e 
adotar uma nova abordagem. A questão não é necessariamente 
“Quantas ligações conseguimos marcar na próxima semana ou 
no próximo mês?”

Você deve perguntar: “Qual é o valor em construir relacionamentos 
com clientes potenciais de alta qualidade de uma maneira 
repetitiva e escalável?” e “Qual é o valor de me estabelecer como 
um especialista no meu segmento de mercado?”

A partir das respostas, mude seu foco. Torne o próximo passo a 
compreensão mais profunda de seus clientes potenciais, quem 
eles são e o que eles precisam. Um pouco de trabalho antecipando-se 
a essas coisas permitirá que você alcance muito mais clientes do 
que antes, de forma sistematizada.

Você será chamado para falar, as pessoas irão escutar e você 
poderá cobrar mais por isso. Faça isso e você irá se destacar. Você 
perceberá um rápido retorno do investimento (ROI) como alguns 
de nossos clientes. Em poucos meses você verá o barco tomar o 
rumo certo.
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Modelos de convites

Usando o Facebook

Olá Fulano, ambos somos membros da Associação {TAL} e eu 
pensei que não seria inconveniente mandar uma mensagem. 
Eu sou o fundador do Fórum {TAL}. Talvez possamos nos 
beneficiar de estarmos conectados por aqui. Obrigado!

Usando o LinkedIn

Convite 1-1 para adicionar conexões de personas qualificadas:

Olá Fulano, encontrei seu perfil aqui no LinkedIn e pensei que 
poderíamos nos beneficiar de estarmos conectados. Obrigado!
{SEU NOME},
Fundador {GRUPO}

Convite para sua Rede já existente:

Olá Fulano, como vai? Como sabe sou {SEU CARGO na EMPRESA} 
e recentemente fundei aqui no LinkedIn o grupo {TAL}, que tem 
como objetivo TAL e achei que você gostaria de participar. O que 
você acha? Obrigado!
{SEU NOME},
Fundador {GRUPO}
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Priorize os contatos para decidir quem 
abordar primeiro

“Depois que você gerou suas oportunidades está na hora de 
colocá-las na mão do vendedor e vender, certo? ERRADO!” - 
explica o Eduardo Rodrigues, evangelizador da Exact Sales. Ao 
invés, “segmente os leads para entender quais deles são mais 
relevantes – estão mais propensos a comprar, e rápido.” 

É verdade que, em vários modelos comerciais, não existe a 
necessidade de aprofundar. Mas para quem trabalha com 
produtos complexos e  longos ciclos de venda, informações 
mais estratégicas fazem a diferença. Nela, você coleta dados 
densos, e para isso é preciso trabalho de pré-vendas.

Isso significa ‘diagnosticar’ as necessidades do lead. É uma 
primeira ligação de contato com objetivo de prospecção, não 
de venda. Faça perguntas de cunho:

● Técnico: em definições técnicas, esse cara está mais ou
menos pronto para comprar minha solução/produto?

● Situacional: quais são os decisores que vão comprar a
minha solução – como vou escalar entre os stakeholders?
E, é claro, há budget?

● de Latência da Dor: toda solução consegue sanar várias
dores do mercado. Ao invés de oferecer a farmácia inteira 
para quem está com dor de cabeça, vá direto ao ponto 
da maior crise.

Assim você identifica gargalos que ‘atrapalham’ o dia a dia 
do cliente e traça estratégias de solução. Mais importante: 
consegue perceber quais possíveis contratos trarão mais 
retorno para o seu negócio!
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Como calcular o ROI?

Criando campanhas de nutrição por e-mail

Uma vez que você segmentou os contatos obtidos, é vez de 
‘alimentar’ a relação com uma série de conteúdos e materiais. 
Você reforça a imagem de especialista no assunto e evita cair 
no esquecimento.

O e-mail é um dos melhores lugares para alcançar seus clientes 
potenciais. É uma maneira quase infalível de melhorar seus 
resultados... afinal, alguns dos leads com os quais você se 
conecta no LinkedIn e no Facebook podem não estar prestando 
atenção às caixas de entrada nestas redes sociais.

Quanto mais canais você usar para alcançar os clientes 
potenciais, melhores as probabilidades de marcar uma reunião.

Sabemos que os leads estão online.. Mas sabemos, sem dúvida, 
que eles passam bastante tempo checando o e-mail. Então por 
que não aparecer lá também?
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Não estamos falando de SPAM.

Antes de compartilhar algumas estratégias com você, quero 
esclarecer do que NÃO estamos falando aqui.

Não estamos falando de e-mails automáticos, em massa. Nada 
de opt-in-based através de uma ferramenta como MailChimp ou 
Infusionsoft. Em vez disso, o que vamos trabalhar é a camada 
individual de divulgação de e-mail. Ela é construída em cima 
das campanhas de mensagens que você executar dentro do 
LinkedIn e do Facebook.

Para nossos propósitos aqui, nós não estamos importando 
listas de clientes potenciais no software de automação de 
marketing. As mensagens que enviaremos serão 1 a 1.

Isso significa mensagens personalizadas. É 100% compatível 
com CAN-SPAM. Este tipo de e-mail não é considerado SPAM: 
pense nisso como o follow-up de um amigo. É essencialmente 
a mesma coisa. Os melhores resultados são obtidos quando 
esta sequência de contatos é feita por pré-vendedores. Apenas 
após o levante de mão (solicitação direta do contato) é que o 
lead é repassado para o vendedor fazer uma abordagem mais 
agressiva.

Funciona assim

Depois de enviar as mensagens com script na sua campanha 
de mensagens do Facebook ou do LinkedIn, filtre sua lista 
de rastreamento. Certifique-se de remover aqueles que 
responderam.

Mova os que não responderam para a campanha de e-mail e envie 
algumas mensagens novas para lá. É esse acompanhamento 
persistente que gera os melhores resultados. Nem todo mundo 
vai responder imediatamente. Às vezes leva algumas tentativas.

Lembre-se, essas mensagens são projetadas para agregar valor 
ao mundo de seus clientes potenciais... não para persegui-los 
até que concordem com uma consulta com você!

Ao longo do tempo, uma campanha de e-mail bem concebida 
pode adicionar 10-20% taxa de resposta ao total. Isso vai gerar 
uma enorme quantidade de compromissos adicionais que você 
não quer perder.

Por isso é fundamental que você tenha um sistema para 
acompanhar os clientes potenciais através de sua campanha. 
Se você não está bem organizado, as coisas inevitavelmente 
farão com que você perca oportunidades.
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Recomendamos a criação de um roteiro de campanha de 
mensagens. Este é o calendário de atividade, e um resumo do 
que vai acontecer. Você vai querer incluir informações sobre a 
mensagem, a data e o script de mensagem que foi usado.

Na prática, achamos muito útil planejar estes fluxos de cadência  
sempre 2 meses à frente.

Ao planejar com antecedência, você de cara já vai perceber um 
par de benefícios:

● Por um lado, você terá todos os dias planejados. Você
saberá exatamente quais tarefas completar, todos os 
dias.

●   Você pode estimar exatamente quando seus compromissos
vão começar a ser reservados.

Com base em % históricas, você pode prever aproximadamente 
quantas marcações serão geradas pelas diferentes mensagens. 
Dá para facilmente direcionar o volume de  atividade para cima 
ou para baixo. Até chegar ao número preciso de compromissos 
que você pretende gerar.

Aritmética pura.
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DO FREE AO FEE: PALESTRAS, 
APRESENTAÇÕES, CURSOS E 
CONVERSAS
Não perca uma chance de aparecer. Faça palestras, fale de graça. 
Ofereça-se, participe. São excelentes para conhecer clientes. E 
isso independe se você será visto como pessoa física (profissional) 
ou pessoa jurídica (representante da empresa X).

Para tanto, defina seu público e a cidade-alvo com base no ROI 
esperado. Montamos um checklist com tipos de eventos que você 
pode participar:

Tipos de eventos

Falando com Grupos Estabelecidos

—   Grupos de LEADS;
—   Grupos de Meetup;
—   Centros Comunitários;
—   Colegas que estão executando programas de grupo;
—   Grupos de networking;
—   Câmaras de comércio;
—   Rotary e Lion Clubs;
—   Clínicas de Saúde;
—   Webinars.

Workshops criados por você

—   Através de seus clientes e amigos atuais;
—   Sites como o MeetUp.com;
—   Através dos amigos e de sua rede local;
—   Onde seu público estiver!
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Outros espaços

Quanto mais você se torna uma pessoa pública, mais fácil fica 
para usar esta ‘fama’ para quebrar o gelo depois. Para que seu 
nome fique conhecido, vale usar das seguintes táticas:

● Reúna pessoas em sua sala de estar… ou em sua
comunidade. Pode ser no centro comunitário, na clínica 
médica, em livrarias, em academias - qualquer lugar que 
tenha relação com o seu negócio. Compartilhe sua sabedoria! 
Ofereça consulta gratuita. Você aproveita a oportunidade 
para cadastrar leads que serão trabalhados no futuro.

● Divulgue sua palestra no jornal local ou de bairro.
Se o evento é gratuito, você pode sugerir a pauta para os 
meios de comunicação da região. 

● Folhetos ou cartões postais. Coloque-os em toda parte.
Peça ajuda de amigos ou peça para o estagiário ajudar! 
Salões de beleza, consultórios médicos, sua igreja... vale 
tudo!

● Convide pessoas usando redes sociais. Não subestime
Facebook, Twitter & LinkedIn.  Use a função de evento no 
Facebook para enviar convites privados. Peça a seus amigos 
e parceiros de referência para postar em suas mídias sociais 
também.
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Preparação: dicas para ganhar escala

Envie 2 a 3 e-mails de lembrete para os inscritos.

Faça com que as pessoas se inscrevam - isso faz com 
que valorizem o seu trabalho! Na descrição da sua 
palestra/evento, informe-os que as vagas são limitadas. 
Isso incentiva que se inscrevam com antecedência. Envie 
e-mails de lembrete 5, 3 e 1 dia antes da realização do 
evento.

Convide os inscritos a trazer um amigo.

Quando você envia seus e-mails de lembrete, convide os 
inscritos para trazer um amigo. Você pode até oferecer 
algum prêmio para quem traz acompanhante. Pode 
ser um cupom de 10% de desconto, um brinde, uma 
avaliação gratuita ou até mesmo chocolate! Chocolate 
nunca falha...

Peça a parceiros para introduzir você ao 
contexto.

Procure os líderes de grupos de referência. Mostre-
se disponível para ajudar. Pergunte o que as pessoas 
estão fazendo e o que precisam em seus negócios. Seja 
generoso. Em seguida, compartilhe como você pode 
ajudá-los. Pergunte quem pode apresentar você aos 
participantes das iniciativas deles.

Convide os parceiros para dividir os holofotes.

Convide outros especialistas ou patrocinadores para 
dividir o palco com você. Podem complementar o seu 
tema com 10 minutos de conversa, por exemplo. Em 
troca, devem recrutar pelo menos 6 pessoas para a 
plateia. Deixe que ofereçam brindes aos participantes 
como uma maneira de abrir mercado para eles também.

#3#1

#2
#4
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Pesquise online

Busque no Google por termos do {público} e do {tipos 
de encontros} em {localização geográfica}

Ex:

Meetup do Grupo X no Rio de Janeiro.

Associação do Grupo Y em São Paulo

...e assim por diante.

Envie o e-mail “Vocês aceitam palestrantes 
externos?”

Recebendo a resposta, pergunte no próximo e-mail: 
“Quais os Próximos Passos?”. E avance.

#5

#6
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A palestra: estruturando o conteúdo

Em 3 passos:

1. Defina o tema da palestra escolhendo uma persona, 
seus pain points e soluções para esses pain points.

2. Ensine a parte MAIS INTERESSANTE de seu programa/
curso. Depois diga que o resto do conteúdo será disponível 
para quem quiser “o pacote” inteiro.

3. Escolha um título MATADOR!

Vamos aos exemplos para firmar os conceitos?

Convite para o evento
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OFICINA GRATUITA
TRANSFORME SEU HOBBY EM FONTE DE RENDA

Encontre seu propósito de vida e ganhe dinheiro com isso.

Terça-feira, 17 de janeiro, 19h às 21h30min no Chi Center,

em Santa Cruz.

Conheça o método poderoso de cinco etapas para revelar o seu

dom de modo que você possa ter clareza,confiança e

determinação para ir atrás da sua real finalidade.

Descubra o passo a passo para fazer o dinheiro com algo que

você ama fazer!!

Aprenda o motivo nº 1 pelo qual as pessoas não estão vivendo

a vida que querem.

Vagas limitadas - inscreva-se!
e-mail: xxxxxxxx.



1) Abertura/Primeiros minutos

Mostre vulnerabilidade: Fale os desafios que passou para 
chegar à solução. Mostre-se humano, como a plateia.

Mostre credibilidade: Conte algum caso concreto de alguém 
que você tenha ajudado. Pessoas adoram histórias com finais 
felizes!

Um bom roteiro está em fazer a introdução ao assunto, contar 
sua história pessoal, listar os principais pontos que serão 
apresentados. Encerre a sessão explicitando os objetivos que 
serão alcançados no fim da exposição.

2) Corpo da palestra/Oferta

Tenha em mente o tópico e o título. O objetivo é demonstrar 
um resultado possível e claro de ser alcançado.

Esteja pronto para responder às principais dores do público. 
Sua ‘oferta’ deve ir direto a esta dor e resolver problemas 
concretos. Demonstre o valor de se ter a SUA PRESENÇA na 
solução apresentada, e também nos negócios dos clientes. 

Quando VOCÊ tem a SOLUÇÃO, o cliente pagará para você 
resolver a dor em questão. E sem reclamar: afinal, enxergam 
valor naquilo que você oferece. Trata-se de vender ideias, não 
produtos.

A verdade é que as pessoas sempre precisam de mentores. 
Mesmo que você esteja ainda nas primeiras palestras, use os 
primeiros participantes como base de teste. Descubra quais 
são suas principais dificuldades e desafios. Tente ajudá-los a 
um novo ponto de vista sobre seus negócios.

Quando as pessoas querem informações, conteúdo ou notícias, 
elas vão à internet. Encontram isso a qualquer momento. O 
que as pessoas estão implorando é por ATENÇÃO. E é aí que 
você entra!
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3) Gerando oportunidades de negócio

Como convidar um cliente para uma Call ou consulta com você, 
de uma forma atrativa? Use o coffee break e outros momentos 
de networking!

Ninguém quer parecer que está “querendo empurrar” alguma 
coisa. O negócio é fazer com que as pessoas queiram falar com 
você sobre como você pode ajudá-las com seus problemas. 
Esse processo que fará todos se sentirem bem.

Quando você estiver numa conversa franca, agradável e sincera 
- e parecer que está ‘conectado’ com alguém que pode ser um 
possível cliente - , não diga:

Posso te oferecer uma consultoria grátis de 15 min?

Se não já era! As pessoas banalizam as coisas grátis. Quando 
você fala em dar alguma coisa grátis num ambiente de network 
de negócios, soa como VENDA. E pessoas não gostam de 
vendedores. Isso irá quebrar sua conexão e provavelmente 
fará com que a pessoa se distancie.

E se, ao invés, você dizer algo como:

É muito bom falar com você! Tenho algumas boas idéias para 
ajudar você com {assunto}. Podemos marcar uma conversa 
por telefone ou skype para falarmos mais a respeito?  5 a 
10 minutos.  

Viu como é fácil conseguir um SIM?

Aí, nessa conversa (pré-venda), você vai  realmente verificar se 
a pessoa/empresa se “encaixa” no perfil de cliente que você 
quer (tem fit). AÍ SIM você marca um call completo (com um 
vendedor).

Adotando esse modelo, você verá que não é necessário um 
enorme número de pedidos de Calls para que suas vendas 
explodam. As taxas de conversão estarão acima de 35%!
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O PRÉ-CALL OU “A ARTE DE FAZER 
PERGUNTAS”

Marcado o call, segue o fluxo para o PRÉ-CALL - também 
considerado como período pré-venda. É nesta etapa que você 
faz a pré-qualificação do lead, fazendo com que responda a uma 
série de perguntas qualificadoras.

Para informações mais ‘rasas’ (menos estratégicas), você pode usar 
alguns e-mails ou landing pages, por exemplo. Para obter dados 
‘profundos’ (mais estratégicos), é preciso que pré-vendedores 
façam ligações de sondagem.
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Com tudo isso nós esperamos que você possa fazê-lo enxergar 
com clareza como você vai poder ajudá-lo a:

» Obter fluxo de caixa positivo e recorrente através do
relacionamento com seus clientes.

» Crescer sua lista de e-mails com leads altamente
qualificados e mantê-los engajados no longo prazo.

» Refinar o funil de vendas de modo a fazer seus
consumidores felizes antes que o seu concorrente o faça.

» Utilizar as informações de forma prática, organizada e
simplificada, que possam ser implantadas por membros 
da sua equipe interna ou externa.

Ao final você fecha com:

● E aí, o que achou?
● Parece bom, não?
● Então, está esperando o que para agendar um horário?

Que dados devemos solicitar ANTES de um 
call?

Quando definirmos o que contempla esse call, podemos definir 
quais informações são decisivas para um diagnóstico do cliente, 
mas que não conseguimos obter com nossos próprios meios.

Você passará para o cliente o que irá acontecer nessa conversa 
com um de seus especialistas:

» Entender juntos a situação do negócio/problema de seu
cliente;

» Compreender todas as falhas no que já existe e o que é
essencial mas ainda está ausente nas estratégias dele;

» Saber o que você precisa e qual caminho deve ser percorrido
para resolver os problemas atuais dele;

» Encontrar as soluções necessárias para aumentar o público
e as vendas do cliente a partir de hoje.
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Dentre as metodologias de qualificação de leads, esta é a que 
funciona muito bem em mercados estabelecidos, que trabalham 
com compras planejadas. Os compradores comumente usam 
orçamentação. Não à toa, é hoje o modelo mais utilizado.

ANUM

O modelo ANUM é indicado para empresas que comercializam 
produtos e serviços de elevado custo financeiro. A priorização dos 
critérios de qualificação se dá na seguinte ordem:

» Authority (autoridade): entender que cada perfil de decisor
possui interesses específicos na sua solução.

» Need (necessidade): assegurar que se encaixa no perfil de
dores que a sua solução consegue sanar.

» Urgency (urgência): deixar claro onde está a dor, dentre a
lista de prioridades do potencial cliente.

» Money (dinheiro): verificar se a compra tem a ver com
orçamento ou percepção de valor.

Algumas estratégias de qualificação de leads

Algumas perguntas podem ser incluídas no seu roteiro de pré-
vendas para você preparar melhor o vendedor e converter mais. 

Se o assunto é novo para você, convém ler este post super 
bacana antes de começar. Assim você descobre, ao certo, como a 
qualificação ajuda a sua empresa. Mas se você está pronto para a 
prática e quer uma ajuda para escolher qual das metodologias de 
qualificação de leads é a melhor para você, este é o lugar!

BANT

BANT é uma abreviação de quatro critérios macro, os quais 
avaliam compatibilidade entre quem compra e quem vende:

» Budget (orçamento): o lead tem capacidade financeira de 
adquirir o produto ou serviço que você tem a oferecer?

» Authority (autoridade): a pessoa de contato dentro da 
empresa tem poder de decidir a compra?

» Need (necessidade): a sua solução atende a uma dor de 
negócio da empresa que está sendo prospectada?

» Timeline (cronograma): dentro de que janela o potencial 
cliente quer que a solução esteja funcionando 100%?
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PACT

É o primeiro modelo a falar em dor de negócio. A dor é a 
manifestação de um problema enfrentado pelo lead, sem que 
este necessariamente saiba a origem ou como vencê-lo hoje. “Não 
estou vendendo tanto quanto preciso, para sobreviver”.

» Pain (dor): a empresa consegue visualizar um problema
que o seu produto ou serviço consegue sanar?

» Authority (autoridade): o contato está profundamente
relacionado com a realidade trazida? Quem vai tomar a 
decisão acerca do investimento?

» Consequence (consequências): quanto o cliente está
perdendo sem tratar a dor? Pense em faturamento, tempo, 
organização, etc.

» Target profile (perfil-alvo): quais são os pontos técnicos,
culturais, financeiros e outros ‘limitantes’?

O papel do pré-vendedor durante a qualificação do lead é mostrar 
o quão problemático é ignorar a dor. Assim, começa a gerar valor 
na solução que será apresentada futuramente. Por isso, o PACT é 
o modelo ideal para empresas que desejam vender soluções de 
alto valor agregado.

CHAMP

Põe em ordem de importância cinco critérios de qualificação de 
leads. O objetivo é verificar o fit entre a necessidade do comprador 
e a solução do vendedor.

» Challenge (desafio): quais as necessidades, problemas ou
dores enfrentadas pelo potencial cliente?

» Authority (autoridade): quem precisa avaliar e aprovar a
compra do seu produto ou serviço?

» Money (dinheiro): qual a perspectiva possível de
investimento?

» Urgency (urgência): quão importante é a solução deste
desafio, no contexto atual?

Recomendamos o uso do modelo CHAMP para quem atua com 
farmer sales: vendas extremamente técnicas, por exemplo.
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GPCT/BA/C&I

O ex-CRO da Hubspot, Mark Roberge, criou uma fórmula de 
aceleração de vendas. Este modelo deve ser usado por empresas 
cujo nome já está consolidado no mercado.

» Goals (metas):  objetivos quantificáveis que o lead precisa
ou deseja alcançar.

» Plans (plano): ações previstas para que objetivos e metas
sejam alcançados. Qual o plano B?

» Challenges (desafios): barreiras que dificultam o
atingimento das metas e objetivos.

» Timeline (linha do tempo): o prazo para atingimento da
meta, e tempo esperado para se pôr o plano em prática.

» Budget (orçamento): se o lead possui orçamento alocado
para realizar a compra e demais investimentos previstos.

» Authority (autoridade): o decisor econômico da compra –
não quem faz a tomada de preços.

FAINT

É útil para vender soluções que não estão previstas no budget 
do lead. Se o benefício proposto for atraente o suficiente e as 
condições de compra forem favoráveis, a verba será redirecionada 
de um centro de custo para outro.

» Funds (fundos): há dinheiro? Se a contrapartida for
relevante, o lead levantá recursos para investir na solução 
que você tem a oferecer.

» Authority (autoridade): a pessoa que possui poder de
decisão sobre como usar os fundos disponíveis.

» Interest (interesse): é possível alcançar uma situação
melhor do que a atual?

» Need (necessidade): necessidades específicas – explícitas
ou latentes – atendidas pela solução ofertada.

» Timing (tempo): a intenção de compra, aliada a uma janela
de tempo para que ela se concretize.
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A qualificação de leads com o modelo MEDDIC pode parecer 
maçante e dispendiosa. Entretanto, é o melhor modelo para as 
negociações de alta tecnologia – pense em vendas verticais de TI 
ou demais tecnologias disruptivas.

...escolha um dos modelos e vá em frente! Aplique as perguntas 
ao seu lead e escolha os mais qualificados para fazer um call de 
vendas. Com certeza você vai fechar negócio!

» Consequences (consequências): desdobramentos
negativos do não atingimento das metas.

» Implications (implicações): vantagens e benefícios. Como
o produto ou serviço impacta positivamente o potencial 
cliente.

Se há um bom fluxo de geração de inbound, com número relevante 
de prioridades, o GPCT/BA/C&I é aplicado para priorizar os leads 
repassados às Vendas.

MEDDIC

Qualifica os leads de vendas B2B supercomplexas: estuda 
em detalhes cada conta enterprise com base nos critérios 
de qualificação abaixo. Importante: algumas perguntas de 
qualificação são destinadas à equipe comercial, e não ao lead.

» Metrics (métricas): Quantificar o valor da negociação (ticket
médio) e avaliar se vale a pena persistir.

» Economic Buyer (comprador econômico): A pessoa que dá
o último “sim” ou “não” a um projeto.
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O CALL PROPRIAMENTE DITO
Vamos para uma análise etapa a etapa.

1 - Demonstrar autoridade.

Construa sua autoridade ANTES do call. As pessoas já devem saber 
quem é você e que tipo de resultado pode obter com sua ajuda 
(lembra do capítulo sobre palestras?). Marketing de conteúdo 
sempre ajuda.

Use os exemplos do médico e do advogado, do personal trainer... 
Especialistas dão conselhos, via de regra, inquestionáveis.

2- Crie uma conexão.

Deixe o clima amistoso para conversação. Não é uma venda, 
uma negociação... é um bate-papo para que as duas empresas se 
conheçam melhor.

3- Estabeleça a pauta do Call.

Antecipe sobre o que vocês irão falar, como será, o que o lead 
pode ou não esperar. Implemente gatilhos mentais que coloquem 
o cliente no estado mental apropriado para comprar de você. 
Você está estabelecendo quem é que guia o processo: você!

“Sr. X, obrigado por ter falado comigo hoje.

O que eu gostaria de fazer, se estiver ok para você, é começar 
com perguntas suficientes para me ajudar a entender o que 
você está tentando fazer. Isso é importante caso você queira 
um desempenho melhor do que o que está tendo agora.

Quando eu compreender melhor a sua situação atual, 
podemos conversar sobre como crescer o negócio. Se você 
concorda como este quadro se aplica ao seu negócio, vamos 
usá-lo para orientar o restante da nossa discussão de hoje.

Isso parece bom para você? “
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Ao definir as expectativas, dou-lhes uma ideia do que vai acontecer 
a seguir. Ajustei a perspectiva para que o lead possa:

● Relaxar (eu não vou empurrar nada para ele);

● Estar aberto às minhas perguntas e entender por que as
estou fazendo;

● Ficar curioso sobre como posso ajudá-lo.

Você pode falar que vai oferecer os serviços ao final, MAS APENAS 
se entender que tem 100% de capacidade para ajudá-lo. Pelo 
menos para colocá-lo no caminho de obter seus resultados/
resolver problemas.

Isso tira o peso de saber que, ao final, você poderia receber um 
“não” do cliente. Afinal, você já falou sobre isso de uma maneira 
elegante, logo ao início da conversa.

Não seja uma mera consultoria.

Se não estabelecer a pauta com clareza, você corre alguns riscos. 
A conversa pode se transformar em:

a - Uma entrevista por parte do lead para saber se você é realmente 
bom (ele guia).

b - Uma sessão de Q&A que vai levá-lo embora com dúvidas 
respondidas, mas nenhum contrato assinado.

Para evitar estes dois cenários o começo da conversa deve ser 
algo como:

“Por que você reservou esta chamada comigo hoje?”
“O que você está esperando de nossa chamada de hoje?”

Com base nas respostas a essas perguntas, você tem uma 
percepção muito boa sobre intenções, bem como o quão 
motivados estão a mudar. Se a motivação é baixa, é prudente 
fazer mais perguntas até encontrar o gatilho (a dor que o lead 
está tentando resolver).
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4- Identifique o gap de valor.

Em outras palavras, FAZER O LEAD ENXERGAR, À DISTÂNCIA, onde 
estão e onde deveriam estar. E que você irá levá-los!

Bom, até aqui, você: Estabeleceu contato, gerou credibilidade e 
estabeleceu a pauta.

O lead está se sentindo confortável e sabe que vai haver uma 
oferta ao final. Mesmo assim, entrou na conversa. Já percebeu que 
você é o profissional e que é você quem está guiando o processo. 
Isso gera confiança.

Beleza. E agora?

Agora é hora de destacar o valor de seu serviço! Conduza-o para 
que tenha clareza na visão, no valor e nos resultados que eles 
podem alcançar trabalhando com você.

Análise conjunta

O objetivo aqui é fazer com que meu lead se auto-avalie. Cada 
vez que fazemos isso, muita discussão é gerada. Isso alimenta os 
passos iniciais da sua análise.

Já pensou se ao invés de perguntar, você dissesse o que pensa 
com base apenas em uma espiada no site? Seria uma ligação 
curta ... e o lead tentaria muito defender o modus operandi atual.

A razão pela qual a auto-avaliação funciona tão bem é porque 
o próprio lead faz a classificação. Mas esta abordagem é eficaz 
porque dá a oportunidade de fazer uma série de perguntas.

Quanto mais perguntas inteligentes você faz, mais provável que o 
lead continue confiando que você sabe o que está fazendo.

Aí você estabelece o GAP!
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VENDA TRANSFORMAÇÃO. O QUE ERA ANTES E O QUE VAI 
SE TORNAR DEPOIS, COM SUA AJUDA.

Uma vez que nós terminamos a auto-avaliação, já passaram 20 
a 40 minutos de entrevista. Por meio das perguntas, foi possível 
indicar experiência ao lead.

A outra coisa que acontece é a substituição da  apreensão do lead 
por uma vontade de melhorar o desempenho na área vista como 
ponto fraco.

Neste ponto, costumamos dizer algo como: “Agora que 
identificamos as áreas de maior necessidade e já vimos alguns 
exemplos de como nós e outros clientes abordamos esses 
desafios,  existe a necessidade de chegar a uma estratégia de 
implementação para resolver esses desafios para você?”

AQUI você faz ele assinar o contrato - sem sequer fazer a sua 
oferta! O lead responde “SIM”.

“Ok. Bem, o que você gostaria de fazer em seguida?”

Essas palavras, se usadas na hora certa em uma entrevista de 
pré-vendas (a confiança foi construída, as necessidades foram 
identificadas, a motivação está presente) são incrivelmente 
poderosas. Elas colocam o ônus no lead. Cabe a ele dar uma 
resposta que irá ajudá-los a seguir em frente.

Ninguém chega a esse ponto em uma call e diz: “Eu quero pensar 
sobre isso”.  Quase sempre, o que segue é uma pergunta sobre o 
primeiro passo do trabalho conjunto.

Quando fazem isso, os leads tomam a decisão emocional de 
trabalhar com você. Agora é preciso apenas fazer com que a lógica 
apóie a decisão emocional. Diga o que a fase normalmente inclui 
e pergunte se ele está pronto para o próximo passo.

Se o lead disser que sim, envie um link de pagamento. De 
preferência, com cartão de crédito. É tão simples!
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Importante

Se este passo pareceu fácil demais, lembre-se de algumas coisas 
sobre como funciona o processo comercial da venda consultiva:

— Produzir muito conteúdo para posicionar sua empresa como
especialista;

— Os leads o encontram porque a sua empresa é boa em
promover este conteúdo;

— Eles lêem ou assistem um monte de coisas antes de pedir
e/ou aceitar um contato;

— Eles já sabem que têm uma necessidade. Provavelmente
completaram 60% ou mais da jornada de compra antes de 
conversar com você;

— Todas interações têm o objetivo de movê-los de “interessado”
para “pronto para prosseguir”.

Fazer uma venda é a conclusão natural de uma discussão 
significativa com um lead qualificado. Se leads  não são qualificados, 
a sua chance de fechar a venda é quase zero.

Se você não estabelecer seu diferencial com bastante clareza, as 
pessoas não vão querer pagar pelos seus serviços. Aí, a ‘consultoria’ 
vai por água abaixo.

Estabelecendo seu diferencial, suas taxas de conversão irão às 
alturas. Se você está recebendo muitos “nãos”, provavelmente 
essa é a fase que precisa melhorar.
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5 - Fechando negócio

Agora sim, apresente o seu produto ou serviço.

Como a sua solução fará com que o lead obtenha os resultados 
esperados? Como terá os problemas resolvidos, de acordo com o 
que foi estabelecido até aqui?

Um bom exemplo é o caso do capitão do navio.

Você conhece o caminho! Destaque a beleza do destino.... as 
praias, as montanhas, as cachoeiras, o luar. Fale nas hospedagens, 
as refeições. Foque o lazer. Não fique o tempo todo falando sobre 
o BARCO (que são os seus serviços)!

Os clientes não estão interessados nos seus serviços. Eles estão 
interessados, como já falamos, nos resultados que podem obter. 
Nos problemas que podem resolver. O BARCO serve APENAS para 
ajudar a fazer a viagem até o destino.

Reforce a apresentação com testemunhos e cases. São as histórias 
que contam as pessoas que já fizeram a viagem com você. Nesse 
caso específico, não é a jornada que importa, e sim o destino”.

Conduzido assim, nada parece forçado, nada parece empurrado. 
Ao contrário, você gera expectativa. Você está ajudando o lead 
a ter uma visão, um comprometimento para um novo futuro 
possível!
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6 - Transformando objeções em vendas

Agora que já fez sua oferta, seu cliente pode ter algumas 
dúvidas, questionamentos e incerteza ANTES que esteja 100% 
comprometido com o SIM.

É natural as pessoas sentirem medo ou terem dúvidas antes de 
darem um passo que signifique mudança. Por menor que seja. 
Mudanças sempre nos tiram da zona de conforto.

Quando as objeções surgem, não se referem a você, mas sim sobre 
os medos do LEAD. Na maioria das vezes, as pessoas querem 
fazer negócios com você. É nessa hora que você tem que ser um 
ninja e conduzir esta parte da conversa com maestria e equilíbrio.

Isso passa, naturalmente, por você estar pronto e seguro a 
responder as principais questões. Especialmente as que parecem 
impedir o fechamento.

Prepare-se com antecedência para responder essas principais 
objeções. Elas foram sinalizadas na etapa de pré-vendas, 
provavelmente. Você vai se demonstrar que está qualificado para 
dar suporte a seu cliente.

As mais Comuns:

◊ Não tenho $;
◊ Não tenho tempo;
◊ Preciso falar com meu....sócio/chefe/marido...
◊ Preciso pensar;
◊ Acho que não estou pronto ainda....

FAÇA QUE OS LEADS ACREDITEM EM SI MESMOS! LEVE-OS A 
PENSAR GRANDE E DAR UM PASSO À FRENTE. Na vida e nos 
negócios. Antecipe as objeções em seu discurso de vendas.

Faça que os leads sintam-se seguros o quanto antes possível. Não 
espere que o cliente coloque as objeções na mesa.

Você já conhece o seu negócio. Já sabe (ou deveria saber) as 
principais objeções de seus leads. E com certeza deveria já ter um 
script pronto para rebatê-las. Antecipando-as, você os deixa mais 
confiantes em você. O fechamento caminhará como esperado.
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As 5 principais objeções - Prepare-se para VOCÊ fazer as 
objeções ANTES de seu cliente

Dinheiro

A mais comum, a primeira que você tem que estar preparado para 
levantar. Simplesmente, alguns clientes não podem pagar o seu 
preço. Fato! Alguns terão projetos de baixo valor que não valem o 
esforço; outros querem saber a partir de quando começam seus 
serviços.

Levante a bola assim que possível. Não há problema nenhum falar 
em $$$:

● “Antes de darmos sequência gostaria que soubesse que
nossa consultoria requer um comprometimento mensal de 
R$___.”

● “O processo que estamos aqui discutindo tem esse budget
mínimo?”

Silêncio é uma arma potente. Deixa o lead falar!

“Não, tudo bem, podemos prosseguir!”  ou “Ah, nós só temos disponível 
um percentual desse valor”.

Nesse meio tempo, o lead pode pensar em investir mais tempo, 
dinheiro e trabalho para contratar você. Ou você pode perceber 
que é um cliente em potencial, pelo qual vale a pena oferecer um 
preço especial.

Mantenha a objeção, e só retire se o lead for fechar NA HORA!!!
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Partes do Processo

O lead pode pedir para contratar apenas “partes” isoladas do seu 
serviço... no caso de agências digitais, seria jobs do tipo:

● Consultoria em SEO;

● Consultoria em e-mail marketing;

● Criação de sites;

● Automação, etc.

Neste caso, seja claro. Diga ao potencial cliente:

1 - “ Nós não estamos no negócio de {PARTE}. Nosso negócio 
compreende  {SUA SOLUÇÃO}. Até fazemos  {PARTE}, mas 
como parte integrante do processo. se você se interessa 
APENAS por  {PARTE}, então acredito que não sejamos a 
empresa ideal para essa prestação de serviço.”

ou

2 - “Desculpe, mas quando você fala em  {PARTE}, isso faz 
parte de um projeto maior, não?”

Você não aumenta seu faturamento e lucratividade com muitos 
clientes pequenos (que não agregam muito valor). Você cresce com 
poucos clientes  bons. São eles que engajam com você em um nível 
muito mais profundo.

Pedido de Proposta

Quando o lead insiste em um pedido de proposta, isso geralmente 
indica um processo seletivo de contratação burocrático. Pode 
até dar a falsa impressão de que as coisas vão caminhar com 
objetividade e transparência - mas na verdade, não é assim.

Para contornar a situação, você pode rebater com alguns 
argumentos. “Olha, a gente não está no negócio de escrever e 
enviar propostas!” ou “É uma política de segurança de nossa 
empresa - não enviar propostas com a descrição de nossos serviços 
para possíveis clientes. Existem implicações de confidencialidade 
envolvidas.”

Provavelmente haverá silêncio do outro lado da linha. Após alguns 
instantes, você pode dizer: “Antes de eu dizer ‘não’, deixe que eu 
te faça algumas perguntas...”.

Se o lead tiver outros possíveis fornecedores, esta é a hora que 
ele vai refugar e tentar sair fora. Ou não. De qualquer maneira, 
sustente a objeção: Só abra mão dela se for fechar negócio!
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Pensar de graça

É quando seu lead solicitar uma proposta criativa, um estudo de 
caso, a análise de seu negócio ou um conselho estratégico e quer 
que você envie para ele formalmente.

Qualquer cliente que valha à pena irá respeitar o fato de que 
você não entrega partes de seu melhor trabalho de graça! Ao 
primeiro sinal de que a conversa irá tender para esse rumo, 
insira imediatamente a sua própria objeção: “É política de nossa 
empresa não iniciarmos nosso processo de consultoria ANTES do 
contrato assinado”.

A frase “é Política da nossa empresa” é uma coisa que soa MUITO 
bem. Menos agressivo do que o “Não começamos a resolver os 
problemas de nossos clientes antes do contrato assinado”.

Existe uma linha que separa Provar que você é capaz de Resolver os 
problemas de seus clientes de graça.

Quando o lead quiser que você ultrapasse esse limite, lembre-o que 
ele existe!

“Nós entendemos sua necessidade de fazer esse tipo de pedido. 
Você está com problemas e precisa de soluções e está querendo 
se assegurar se NÓS somos a melhor opção para seu negócio. 
Mas nós temos que enviar o contrato e faturar primeiro, para 
somente então começar a trabalhar. Segure o seu dinheiro por 
enquanto. Vamos avaliar outras formas de verificar se realmente 
somos a melhor solução para ambos os lados.”

Uma boa estratégia é oferecer um tipo de diagnóstico, mas 
deixando 3 pontos MUITO Claros:

1. O limite ainda existe;
2. Vou ultrapassá-lo, quebrando uma de minhas próprias

regras;
3. Vou retornar para ele assim que acabar esta minha breve

demonstração.

É uma abordagem que mostra BOA VONTADE por parte do 
vendedor em trabalhar com o potencial cliente.

Estabeleça os limites e, na maioria das vezes, o lead NUNCA mais 
pedirá para você cruzar a linha de novo.

38



Fit

Você pode levantar a objeção de encaixe (fit) para várias situações:

● Percebeu que o lead não tem $;

● Percebeu que a necessidade dele é fora de sua área de 
expertise.

Seja sincero e recuse o negócio. “Olha, apesar de seu projeto 
parecer algo muito empolgante para nós, nós nunca fizemos isso 
antes e gostaríamos que você soubesse disso o quanto antes. 
Prosseguimos?”

Perceba se ele não dá valor à você e às soluções propostas para as 
dores identificadas. Faça você a objeção e veja o que ele responde:

“Eu acho que não vai ser um bom negócio para 
nós. Seria melhor você tentar com alguma outra 
empresa... Conheço algumas e posso te indicar.” 
Lembre-se de diferenciar a sua empresa daquela 
que você está indicando.

As objeções são suas melhores aliadas quando são levantadas 
POR VOCÊ logo no início, e NÃO PELO CLIENTE ao final....

Com elas você constrói autoridade colocando a objeção e deixando 
que o cliente se manifeste a respeito dela.

Se o lead continuar, poderá vir com algo do tipo: “Vocês poderiam 
trazer alguma pessoa com experiência no assunto para nos 
ajudar?” ou “Baseado em experiências anteriores, tenho certeza 
que farão um bom serviço.”

Neste caso, responda: “Não estamos preocupados, mas achamos 
importante pontuar desde o início.” As empresas implementam as 
técnicas acima são aquelas que fecham contratos. As que apenas 
‘tiram pedidos’ perdem a venda!

Se você quiser se posicionar como expert, você deve manter o 
controle desde o início. Bem antes do contrato assinado.

Observe os sinais e identifique se o cliente se encaixa nos pontos 
acima descritos. Aplique as objeções o mais rápido possível!

Trabalhe para superá-las uma a uma. Observe o silêncio 
constrangedor enquanto o lead pensa.

Você está no controle.

● Se não fechar negócio, sem problemas. Alguns voltam,
outros não.

● Se a conversa avançar, parta para o fechamento.
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7 - Dê início ao processo e traga o lead com 
você.

Se você seguiu todo o processo é bem provável que você esteja 
celebrando mais um novo contrato.

Só que, quando dizemos SIM às grandes mudanças, sempre pode 
ocorrer o medo e o arrependimento de termos feito a escolha 
errada.

O SEU papel nesse momento é estar junto e evitar que o cliente 
se arrependa e desista do negócio. Não tem nada pior do que 
conquistar um novo cliente e perdê-lo em seguida.

O objetivo desta etapa é chegar ao final com cliente engajado, 
contrato assinado e o primeiro pagamento feito.

Nosso processo é pautado no respeito às pessoas, mostrando a 
elas que nos importamos com o seu sucesso. Eles estão dizendo 
SIM para uma coisa MUITO MAIOR que eles mesmos.

Quando você mostra o seu melhor e o melhor que pode gerar 
para o novo cliente, isso possibilita que anteveja novos horizontes.

Seguir o processo vai fazer com que você elimine ao máximo o 
risco de perder o fechamento do negócio durante o Call.

Esses 7 passos foram testados e aprovados. Implemente e verá que 
seus problemas de fechamento vão diminuir sistematicamente. 
Você nunca mais vai precisar se preocupar com o que dizer ou 
fazer durante um Call.
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Sabe qual é o Fator nº1 que IMPEDE você de ter sucesso, 
fechamentos e vendas nos seus Calls?

O MEDO DE SER REJEITADO!

Isso afeta você de várias maneiras:

● Evita que você se auto-promova e a seu negócio;

● Evita que você ofereça seus serviços e coloque seu preço
durante um Call;

● Evita que você acabe por EVITAR CALLS e, consequentemente,
não tenha fechamentos.

Vendas B2B são diferentes das vendas B2C... Elas pressupõem 
um processo. Via de regra, você TEM QUE se relacionar com o seu 
possível comprador.

Muitas vezes antes de desenvolvermos as técnicas apresentadas 
neste eBook, fazíamos excelentes Calls ATÉ O MOMENTO de fazer 
a oferta e dar o preço. Aí a voz mudava, a garganta apertava e 
acabávamos por nem dar o preço, nem fazer a oferta.

MEDO. Falta de Preparação. Falta de Técnica.

Então: como fazemos para VIRAR O JOGO?

Percebendo que os seus produtos e serviços NÃO SÃO 
para todo mundo.

SIMPLES ASSIM.

Quanto mais autêntico e sincero você for a respeito dos seus 
produtos e soluções, maior será o número de pessoas que se 
identificam com eles a quererem lhe contratar.

Além disso, você também fará uma rápida seleção, AFASTANDO 
aqueles que de prima poderão dizer “não, isso não é para mim”. 
O baile segue. Você passa a focar em quem quer e tem interesse 
no que está oferecendo.

A partir do momento que percebemos que estamos pressionando 
uma venda e percebemos que o cliente não tem FIT para o negócio, 
deixamos passar. Fazemos indicações.

Queremos o encaixe, não a venda!

FATORES DE INSUCESSO
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Fit significa entender o negócio; os problemas do negócio. 
Entender onde se está e onde se quer chegar. Entender se somos 
mesmo a melhor solução para o cliente e se teremos facilidade na 
comunicação e execução neste relacionamento.

Não é pela META!!!

Faça seu cliente saber isso. Comunique. Os leads se sentirão 
especiais. Apreciarão a sinceridade.

Mude seu MINDSET!

A - Se o cliente que chega até você e diz que sabe como resolver 
o problema realmente o soubesse, JÁ o TERIA resolvido.

Ao invés disso, ele está passando trabalho e esperando que 
alguém COMO VOCÊ escute-o. Entenda seu problema e por que 
não está dando certo. Coloque-o na direção para que o problema 
seja resolvido.

Esse é você!!!

B - É vital que você evite A TODO CUSTO fechar contratos com 
clientes que não tem o perfil adequado para seu produto ou 
serviço.

Isso fará você se sentir bem por oferecer seus serviços a quem 
os valoriza. Trabalhar com quem não é ideal acaba sendo MUITO 
frustrante.

E seu objetivo é servir, se sentir bem e fazer seu cliente se sentir 
bem. Pense nisso. É mágico e funciona!
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Estabelecendo o problema

Uma declaração de problema medíocre pode ser assim: “A 
empresa ABC está precisando ter seu Website redesenhado 
para dar-lhes uma nova cara. O redesenho deve incluir 
uma maneira para os clientes entrarem em contato com a 
empresa e uma maneira de encontrar lojas locais”.

Chato né?

Uma declaração persuasiva soaria algo assim:

“A empresa ABC tem visto ultimamente um aumento drástico 
na concorrência. Esses novos concorrentes têm sites de 
aparência moderna, que estão começando a atrair alguns 
dos clientes de longa data da ABC. A empresa precisa do 
redesign seu Website com uma nova cara para assegurar 
que os clientes existentes serão mantidos e os novos serão 
convertidos.

O redesenho deve incluir uma maneira para os clientes 
entrarem em contato com a empresa.”

Viu a diferença? Essa abordagem mostra aos clientes que você 
os entende em um nível mais profundo do que todas as outras 
propostas preenchendo sua mesa ou caixa de entrada. Ele vai ser 
fisgado imediatamente.

A maioria dos clientes não compartilhará essas informações com 
você em seus pedidos de propostas. Isso significa que você vai 
ter que cavar um pouco. Continue perguntando-se “por quê?” Até 
você identificar o driver do negócio. Algo está dirigindo o projeto.

É preciso tempo para pesquisar dessa maneira. Mas cada proposta 
que você enviar irá transmitir uma profunda compreensão do que 
está motivando o projeto. Isso se traduz em uma porcentagem 
maior de ganhos!

PROPOSTAS & OFERTAS
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Propondo a solução

Agora que você está armado com o conhecimento do que está 
motivando o cliente, é hora de oferecer uma solução.

Vários profissionais tropeçam aqui. Muito do valor fica “perdido 
pelo caminho - o que leva os potenciais clientes a descartar a sua 
proposta.

Por que isso acontece?

Os prestadores de serviços não conseguem conectar a solução 
proposta a benefícios corporativos tangíveis - coisas que os 
clientes podem entender e valorizar. Independentemente da sua 
indústria.

Para web designers a estética de belos sites ressoam fortemente. 
Mas não podemos dar ao luxo de assumir que os clientes valorizam 
essas coisas da mesma maneira que nós. Nós não podemos supor 
que investem rios de dinheiro em um projeto novo com grife... 
apenas para a causa de ter um projeto novo com grife!

Veja como se parece uma proposição de solução medíocre:

“Recomendamos um redesenho completo do site existente. 
Isso inclui um novo logotipo atualizado, pesquisa de 
localização, página de formulário de contato, etc.”

Bastante padrão, não é? Cada web designer está familiarizado 
com esses elementos. A maioria dos clientes também. O 
problema: não justificar por que esses elementos devem ser 
incluídos. A falta de benefícios empresariais tangíveis.

Agora vejam uma boa proposta de solução:

“Para efetivamente recuperar o mercado de novos 
concorrentes, o design do site deve implementar uma 
estratégia de marketing focada neste objetivo. Isso começará 
com uma sessão de análise de necessidades que identifica 
os elementos-chave do site, os diferentes tipos de clientes e 
todas as chamadas necessárias para a ação.

A análise de necessidades será seguida com um plano de 
conteúdo focado em metas específicas, e passará para a fase 
de projeto que incluirá o seguinte...”
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Qual deles soa mais promissor? O segundo exemplo inclui mais 
trabalho. Provavelmente será mais caro. Mesmo assim, vai ganhar 
a conta.

Conecte todos os aspectos de sua solução a um benefício comercial 
e você se destaca do pacote. Aqui estão alguns benefícios 
empresariais que as pessoas de quase todas as indústrias vão 
apreciar:

» Acesso (se eles precisam de você para ajustar rapidamente
ou atualizar o design);

» Conveniência;

» Ganhar mais dinheiro;

» Suporte e manutenção continuada;

» Economizando tempo;

» Simplicidade;

» Gastar menos.

Informando o preço

“Quanto isso vai custar?”

A precificação é o último elemento em qualquer proposta 
persuasiva, e certamente um dos mais importantes.

Não se sinta desconfortável. Não tente ajustar a saia-justa em 
torno do preço descrevendo cada pequeno serviço. Não é preciso 
justificar seu fee.

Isso é confuso para os clientes, muitos dos quais virão diretamente 
para a seção de preços antes de decidir se deve continuar lendo 
o resto de sua proposta. Uma declaração de problema mal feita 
e sua solução não valerá muito perante um cliente que não lê-la.

Boas notícias: você pode transformar sua seção de preços em uma 
ferramenta de vendas por conta própria. Ao aderir a um preço e 
manter as coisas de alto nível, você a torna mais fácil de digerir.
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Veja um Exemplo:

“Website Redesign:…………..R$ 10.000,00 

Reunião Inicial: Nos reuniremos com você para entender as 
necessidades, preferências e práticas comerciais para termos 
uma ideia do que você deseja.

Interface: Vamos criar uma nova e intuitiva interface a partir 
do front end de seu site. Visamos melhorar a usabilidade.

Design Responsivo: Faremos com que TODAS as páginas do 
site estejam configuradas para aparecer de maneira correta. 
Independente do tamanho do dispositivo que seja usado 
para acessá-lo.

Website redesign: Iremos fazer um redesign completo em 
seu Website de maneira a incorporar as funcionalidades de 
ser extremamente fácil de usar, clean e funcional. Iremos 
modernizar a aparência de seu negócio para ajudar a reforçar 
sua presença online.

Total R$ 10.000,00”

Viu como é fácil de ser entendido?

Essa é a meta. Um cliente deve ser capaz de virar para a página 
e ter sua pergunta de custo respondida dentro de segundos. 
Qualquer coisa mais complicada, e você corre o risco de que perca 
a paciência.

Dependendo da duração do projeto, você pode querer vincular 
os pagamentos a marcos específicos. Inclua isso em uma seção 
chamada “Cronograma de Desembolsos”.
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Terminologia

Cada etapa da proposta deve ter uma terminologia adequada 
para que conduza o cliente ao próximo passo e que seja de fácil 
entendimento.

São elas:

● Declaração de Problemas. Necessidades e objetivos do
cliente.

● Solução recomendada. Solução Recomendada, Estratégia
Recomendada.

● Informações sobre preços. Resumo de Taxas, Programação
de Tarifas, Preços do Projeto.

Templates

PROPOSTA CURTA

1.  Necessidades dos clientes;

2.  Solução recomendada;

3.  Resumo de taxas cobradas;

4.  Próximos passos.

Isso resultará em uma proposta de duas páginas. Observe como 
todos os três elementos-chave discutidos acima (declaração do 
problema, solução proposta e informações de preços) estão 
incluídos.

Incluímos também uma seção chamada “Próximos Passos.” O 
objetivo é dar a alguém que está interessado em mover o projeto 
para a frente uma maneira fácil de fazê-lo. Qual é o passo chave 
que um cliente deve tomar logo após a leitura para obter a bola 
rolando? Agora é a chance de incluir essa informação.
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Uma seção de próximos passos pode parecer algo como isto:

Para começar com o redesign a empresa ABC deve:

1. Ligue para (xxx-xxx-xxxx) para aceitar a proposta tal como 
está ou discutir as alterações desejadas.

2. Finalizar e assinar o contrato.

Uma vez que o contrato foi finalizado, levaremos à empresa ABC 
para o setup com uma reunião para discutir o cronograma e a 
aparência desejada de seu Website novo.

Quantas vezes você já pensou em fazer alguma coisa, mas 
deixou fora e esqueceu-se sobre ela, porque você não tem uma 
próxima etapa clara? Não deixe que isso aconteça! Dê aos clientes 
interessados   uma maneira simples de avançar e mais deles irão 
contratá-lo.

PROPOSTA LONGA

1. Metas e objetivos;

2. Solução recomendada;

3. Resumo das taxas;

4. Tabela tarifária;

5. Cronograma estimado do projeto;

6. Próximos passos;

7. Termos e Condições.

O modelo de proposta grande parece mais complicado do que a 
versão pequena. Mas realmente não deveria correr muito mais 
tempo. Nossa pesquisa com mais de 5 mil propostas de clientes 
mostrou que as propostas com menos de 5 páginas são 51% mais 
chances de fechar negócio. Mais do que aquelas que consomem 
mais tempo para serem lidas e entendidas.

As principais adições aqui são cronograma e informações legais. É 
uma boa ideia dividir grandes projetos em fases ou pedaços para 
ajudar os clientes a imaginar qual trabalho vai acontecer quando.

Naturalmente, ambas as partes vão querer se proteger legalmente 
quando uma boa quantidade de dinheiro está envolvido.
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Design

Use um cabeçalho e um rodapé. O mais clean possível.

Se você quiser incluir uma página de Informações da Empresa ou 
uma seção de Clientes, sinta-se à vontade para fazê-lo... contanto 
que venha após as informações de preços.

Você deseja estruturar as informações da maneira mais persuasiva 
possível. Mantendo as coisas sobre si mesmo (ou sua empresa) 
por último dá aos clientes a opção de lê-lo se quiserem - sem 
forçá-los.

Lembre-se, os clientes só estão preocupados com seu próprio 
projeto e como você pode ser capaz de ajudá-los!
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DESCONTOS

Oferecer

1 - Para extensão, renovação de contratos - Menor preço 
mensal, maior prazo de receitas!

2 - Para obter melhores condições de pagamento - Seus 
clientes pagam mensalmente. Se alguém quiser pagar trimestral 
ou quadrimestral, ou semestral, anual.

3 - Para aumentar o volume ou alcance de sua venda/
produto - Grandes quantidades merecem descontos. Assim 
como descontos para compradores que têm um longo alcance 
- um público enorme. Imagine uma cadeia de lojas, que dará 
visibilidade à seu produto/serviço.

4 - Escassez da Oferta - Campanhas - Somente HOJE, somente 
este final de semana, esta semana. Se os clientes perceberem 
valor, o desconto será uma boa ferramenta para fechamento 
nesse prazo curto.

Não oferecer

1 - Para competir com preço do concorrente

Se você entrar nessa guerra de preços, irá sinalizar que é tudo a 
mesma coisa e que você não tem diferencial. Ao contrário, diga 
para ele:

- Seu produto é o mais barato do mercado?

- Preço pode ser uma condicionante. Vamos falar do outro lado 
da moeda: ROI. O que espera obter com essa compra? Uma vez 
que você traz de volta à conversa o foco dos problemas do cliente, 
mostre porque seu produto é posicionado unicamente para 
atender e resolver aquelas questões.

- É verdade. Mas o produto do competidor X atende à todos os 
requisitos que identificamos ao longo de nossa conversa? (não 
critique o concorrente, mas mostre que você pode ajudá-lo 
melhor).

53



2 - Para satisfazer um simples pedido de desconto.

50% das pessoas pedem descontos só porque sabem que 
vendedores inseguros acabam cedendo. Não ofereça descontos 
para quem tem a NECESSIDADE E O ORÇAMENTO para adquirir 
seu produto.

3 - Para criar um FALSO senso de urgência

É o último dia da META e falta 1 contrato pra bater a meta. Aí você 
pensa em oferecer um desconto de 10% para o cliente fechar 
com você naquele dia. Pode até parecer oportuno, mas você está 
colocando as necessidades do cliente de acordo com as suas, não 
às dele.

Ninguém gosta de se sentir pressionado a fazer algo até que 
realmente esteja preparado para tal. Se você quiser aproveitar 
um relacionamento produtivo de longo prazo com seus clientes, 
não pressione-os para comprar. 
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CONCLUSÃO

Agora você já sabe como ganhar tempo e dinheiro evitando 
Calls e ligações improdutivas com clientes que NUNCA vão 
comprar seus produtos e serviços:

1. ‘Caçando’ contatos relevantes online;

2. Aproveitando oportunidades para construir sua
reputação;

3. Se preparando com pré-venda para estruturar o seu
arsenal de argumentos;

4. Transformando objeções em vendas;

5. Fazendo propostas irrecusáveis.

Siga o passo a passo - esta é a sequência lógica e completa 
que leva a mais fechamentos. ‘bora se tornar um vendedor de 
sucesso?
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Acelere suas vendas

Agende um diagnóstico gratuito.

Agendar!

www. com.brexactsales.

A é diretamente responsável pela melhoria do processoExact Sales

comercial das PMEs que mais cresceram no Brasil... é o que dizem

Exame e Deloitte! A empresa promove a metodologia que alinha equipes

de Marketing, Pré-vendas, Vendas e Sucesso do Cliente

para tornar o seu negócio mais rentável.

Redução de CAC e
eliminação de gastos

desnecessários.

Melhor detecção e
tratamento de dores

e objeções.

Aumento de
eficiência de vendas.

Pesquisa de mercado
em pseudo tempo real.

Redução de tempo
de negociação.

Aumento de
faturamento.
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Consultoria Inbound Marketing que ajuda Empresas e Agências Digitais à implementarem

e obterem o máximo de resultados com Inbound Marketing.

A Inbound Marketing Brasil é uma
Consultoria Inbound Marketing que ajuda empresas e

agências digitais à implementarem e obterem o
máximo de resultados com inbound marketing

Entregue os resultados que

seus clientes irão amar!

Vamos conversar?
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