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Sobre a ADVANCE
Com mais de 2.500 clientes, 500 projetos de consultoria e 20.000 profissionais treinados, a ADVANCE é uma
empresa de consultoria e treinamento em VENDAS. Temos orgulho de ter em nossa lista de clientes algumas das
maiores empresas do Brasil como AWS, Benner, Cisco, Cogra, Datarain, DELL, DIMEP, Focco, FWC, Google,
IBM, IDTrust, IngramMicro, Intersystems, IUGU, KPMG, Lanlink, Lenovo, Linx, Lumen (CenturyLink),
Microcity, Neogrid, Neoway, Panasonic, Premmiar, Propay, Quality, RedHat, SalesForce, SAP, Sebrae,
Semantix, Senior, Siagri, SkyOne, Softex, Techne, Thomson Reuters, Totvs, Vivo, WDG (IBM) e Zendesk.
Nossos clientes dizem que somos excelentes em resolver situações complexas e aumentar as vendas.
Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a VENDER MAIS E MELHOR, para isto atuamos em 3 vetores de
crescimento empresarial:
● VETOR DE VENDAS - Implementação de processos de vendas, com treinamento e capacitação da equipe e
gestores para garantir que todas as oportunidades geradas sejam aproveitadas, aumentando as vendas diretas e
indiretas (canais)
● VETOR DE MARKETING - Criação de engenhos de geração de demanda e de oportunidades, e ações para cada
etapa do funil de vendas, encurtando o ciclo de vendas e aumentando as taxas de conversão
● VETOR ESTRATÉGICO - Desenvolvimento da estratégia da empresa, para garantir os direcionadores e a
integração entre marketing e vendas
Depoimentos de alguns clientes:
"De Agosto a Setembro de 2019, a Century Link Brasil investiu na capacitação de toda a equipe de vendas e pré-vendas. A
ADVANCE Consulting foi a empresa escolhida para treinar seus profissionais sobre vendas consultivas e negociação de valor
agregado. Através de uma metodologia diferenciada foi possível engajar os times e alinhar conhecimentos a respeito de técnicas e
boas práticas sobre prospecção e qualificação de oportunidades. Outro ponto forte do treinamento foi entender o perfil do cliente
para ofertar soluções adequadas a sua demanda. A Century Link está antenada com o perfil do “novo vendedor consultivo” e
através da ADVANCE já foi possível perceber os resultados da capacitação"
Rodrigo de Oliveira - Diretor de Negócios - Datacenter, Cloud e Segurança - CenturyLink
"A credibilidade e senioridade da ADVANCE em lidar com os CEOs de nossos parceiros, no desafio de estruturar uma estratégia
de Marketing e sua integração com vendas, foi fundamental para levarmos estes parceiros para um novo patamar de geração e
execução de pipeline"
Renata Rico - Alliances & Channels Director - SalesForce Brazil
“Quero parabenizar a ADVANCE pelo treinamento realizado na NeoGrid. O retorno dos gestores comerciais, bem como dos
vendedores foi excelente. Já percebemos no “dia a dia”, bem como em nossa construção de funil, o efeito do treinamento.
Superamos a meta do primeiro trimestre e certamente, vocês contribuíram para esse sucesso!“
Bruno Teixeira - Diretor comercial - NeoGrid
“A consultoria cumpriu com o papel desejado. Conseguimos avançar mais rapidamente com o conhecimento adquirido. Hoje
depois de 6 meses da execução do projeto já contamos com mais de 15 canais. Neste ano devem representar 30% das receitas
geradas”
Tiago Zana Girelli - CEO - FBITS
“A ADVANCE é um grande parceiro de treinamento da SAP, que vem nos apoiando em diversas ações de desenvolvimento de
nossos canais de vendas. Durante o treinamento de marketing, tivemos a oportunidade de utilizar um modelo baseado em canvas,
com exercícios práticos e interativos, tornando a experiência de aprendizado muito rica e produtiva! Os participantes aproveitaram
bastante e nos passaram excelentes feedbacks!”
Alexandra Tavares - Channel Development Manager - SAP Brasil
“Já realizamos diversos trabalhos com a ADVANCE e todos foram entregues com muita qualidade, dedicação e olhar crítico. A
ADVANCE nos ajudou a entender melhor nossos parceiros comerciais e nosso mercado de atuação, possibilitando um
direcionamento eficaz de nossos esforços de marketing. Agradeço ao Dagoberto e equipe pela parceria e com certeza muitos
projetos entre Microsoft e ADVANCE estão por vir”.
Giovanna Garcia - Partner Channel Marketing Manager - Microsoft Brasil
“O Plano Integrado de Marketing e Vendas apresentou um conteúdo muito útil e importante, para qualquer empresa que trabalhe
com tecnologia”
Ladmir da Penha Carvalho - CEO - Alterdata
“Os consultores da ADVANCE conseguiram reunir conhecimento com experiência prática, resultando em mais uma entrega de
qualidade”
Gustavo de Martini - Diretor Comercial - Benner
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Consultoria de planejamento em vendas
Estruturação de vendas direta para aumento de desempenho
O mercado brasileiro está evoluindo e amadurecendo muito rapidamente. A concorrência está muito mais acirrada,
permitindo que os clientes estabeleçam critérios mais rigorosos de seleção dos seus fornecedores.
Neste cenário, para obter melhores resultados, as empresas devem estruturar ou reestruturar sua equipe de vendas
visando maximizar o tempo do vendedor e integrar as equipes de vendas e marketing para aumentar a geração de
oportunidades. A empresa deverá, também, estabelecer o uso de metodologias provendo uma abordagem sistêmica
para otimizar esforços e melhorar a performance.

Nossa visão da solução
Para ter grande desempenho a área comercial precisa de:
1. Estrutura da Equipe - Assegurar que o organograma funcional esteja adequado para atender o processo e a
metodologia de vendas, com os papéis e responsabilidades bem definidos, para evitar atritos, e o uso coerente
de marketing e estruturas de apoio a vendas
2. Metodologia - Trabalhar com uma metodologia de eficácia comprovada, suportada em software
3. Processo - Ter o processo de vendas definido, usando as melhores práticas de mercado
4. Plano de vendas - Ter e comunicar o Plano de Vendas (estratégias e ações), com os territórios, plano de contas
e oportunidades e traduzindo o Plano de Vendas em objetivos individuais para todos os envolvidos no processo
de vendas
5. Desempenho - Ter estabelecido os territórios, plano de contas e oportunidades, e indicadores de desempenho
para monitorar o funil de gestão e atuar como ferramenta para a gestão da equipe
6. Gestão da equipe - Ter indicadores de desempenho, garantindo um funil de vendas saudável, identificando e
removendo obstáculos para a equipe de vendas, e engajando e motivando o time através de liderança, coaching
e capacitação
7. Remuneração e Benefícios - Ter uma política de remuneração (“compensation”) da equipe de vendas atrelada a
desempenho, alinhada com as melhores práticas do mercado e criando um ambiente desafiador, mas
compensador para os vendedores de bom desempenho
8. Capacitação - Ter uma equipe de vendas apta para o uso adequado da metodologia, processos e boas práticas
de vendas consultivas, e um gestor apto para maximizar os resultados da equipe
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Reunião de kick-off
Na reunião de kick-off:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
Tempo previsto: 1 hora de reunião
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2 - Entrevistas com os principais executivos e vendedores
A ADVANCE entrevistará, individualmente, os executivos, gestores e vendedores designados na reunião de kick-off.
Alguns pontos que serão identificados nas entrevistas com os executivos e gestores:
• Metas e objetivos da empresa para 3 anos
• Metas e objetivos para os próximos 12 meses, por produto, por cliente e por vendedor
• Estratégia atual da empresa
• Principais desafios, necessidades, “desejos” e aspirações
• Principais percepções com relação a tendências de mercado, concorrentes, ameaças, riscos e oportunidades
• Percepção de pontos fracos e fortes da empresa
• Histórico de atuação da empresa em vendas
• Estrutura organizacional
• Produtos oferecidos e o perfil desejado de cliente
• Projeção de vendas mês-a-mês e sazonalidade esperada
• Ciclo médio de vendas por produto
• Taxas de aproveitamento em cada uma das etapas do funil de vendas
• Papéis e responsabilidades das pessoas envolvidas com o processo de vendas
• Diretor comercial, líderes e profissionais de planejamento de vendas
• Key account managers e demais vendedores
• Profissionais de Pré-vendas e pós-vendas
• Profissionais de suporte a vendas
• Processo atual de vendas
• Forma de trabalho da equipe de vendas
• Fluxos de proposta, preços, aprovações e decisões
• Limites de alçadas
• Principais entraves e dificuldades do processo atual
• Estrutura de geração de oportunidades
• Plano de contas e plano de oportunidades
• Gestão da equipe de vendas
• Conhecimento do perfil da equipe de vendas (ou percepção do perfil)
• Controles atuais de vendas
• Metas dos vendedores
• Indicadores de desempenho
• Forecast e pipeline atual
• Relatórios de acompanhamento
• Penalidades por não cumprimento
• Remuneração atual da equipe de vendas
• Fixo, variável, bonificação e premiações
• Campanhas de incentivo e demais benefícios
Alguns pontos que serão identificados nas entrevistas com os vendedores:
• Alocação atual do tempo dos vendedores com principais consumidores de tempo, gargalos e “road-blocks”
• Lista e organização de tarefas
• Roteiro atual de vendas
• Apoio de marketing, material de marketing, scripts e check-lists utilizados
• Processo de vendas
• Controles atuais de vendas
• Principais dificuldades encontradas no dia a dia
Tempo previsto: 2 horas para cada entrevista com executivos e gestores, 30 minutos de entrevista com os
vendedores. Faremos entrevistas com 2 executivos ou gestores e 2 entrevistas com vendedores. As entrevistas
serão feitas por videoconferência para maximizar o tempo dos envolvidos
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3 - Análise do perfil comportamental da equipe envolvida em vender
A análise do perfil comportamental é uma ferramenta poderosa que permite que a empresa saiba se está com o
profissional correto para a função desejada. Com a análise do perfil comportamental a empresa terá mais segurança
na contratação ou em realocar os profissionais para ganhar eficiência e produtividade no time.
O perfil comportamental mostrará as áreas onde o profissional deverá se desenvolver, e permitirá que os gestores
conheçam os pontos fortes, pontos fracos, motivadores e medos de cada colaborador, podendo gerenciá-los melhor
e extrair o máximo desempenho de cada um.
Em especial, o teste de perfil comportamental mostra, também, a propensão do profissional para trabalhar com
vendas transacional, venda complexa, venda técnica ou venda agressiva.
Nos treinamentos de vendas mostraremos aos participantes como identificar o perfil comportamental dos
seus clientes e como negociar melhor com cada um dos perfis.
Usamos a ferramenta de análise da empresa Solides (www.solides.com.br) - especializada em instrumentos e
ferramentas para Recursos Humanos.
Tempo previsto:
• 5 minutos para cada profissional responder o questionário
• 1 hora para a ADVANCE apresentar os resultados para a contratante
Exemplo de relatório do perfil comportamental:

4 - Reunião executiva para aprovação dos direcionadores
Com base nas entrevistas, no resultado dos testes comportamentais e, no seu conhecimento de mercado, a
ADVANCE elaborará uma apresentação com as recomendações de linhas gerais do projeto (direcionadores)
incluindo:
• Organograma e estrutura da equipe de vendas
• Papéis e responsabilidades
• Metodologia e processo recomendado de vendas
• “Compensation” (remuneração e benefícios) e campanhas de incentivo
• Gestão recomendada de vendas, incluindo:
• Plano de vendas
• Indicadores de desempenho, controles e mecanismos de aferição de resultados
•
“Performance Improvement Program” e processos de ajuste de conduta
• Instrumentos de apoio a vendas
▪ Plano de contas
▪ Plano de oportunidades
▪ Plano de visitas
▪ Relatórios de acompanhamento
▪ Uso de CRM
• Mecanismos de análise e controle do funil de vendas
▪ Forecast e pipeline
• Sistemas e recursos de apoio a vendas, incluindo Marketing
Tempo previsto: 1 semana para elaboração da apresentação dos direcionadores e 3 horas para apresentar para a
empresa
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5 - Detalhamento do material
A ADVANCE detalhará todo o material discutido e aprovado na reunião executiva, criando os “templates”,
ferramentas, instrumentos e relatórios, incluindo:
• Metodologia e ferramentas de apoio recomendadas
• Processos de vendas, pré-vendas e pós-vendas
• Processos de vendas, marketing e tele-vendas integrados
• Estrutura e organograma de vendas e marketing ideal
• Job descriptions das funções de vendas e marketing
• Plano de vendas, incluindo
• Designação de território, carteira e contas
• Planilha de Metas de Vendas
• Planilha de Orçamento de Vendas
• Mapa de oportunidades
• Ferramentas de gestão de vendas, incluindo:
• Plano de contas
• Plano de oportunidades
• Visitas - formulário de preparação e formulários de anotações
• Planilha de Pipeline
• Planilha de Forecast
• Formulário de Performance Review
• Guia de remuneração da equipe de vendas
Tempo previsto: 3 semanas

6 - Apresentação do material para os executivos da empresa
A ADVANCE apresentará o material para os executivos e stakeholders do projeto, explicando como deverá ser
aplicado e monitorado. Eventualmente o material será refinado para detalhar melhor alguns pontos que não ficaram
claros, ou que não são de domínio da contratante.
Tempo previsto para apresentação: 4 horas de reunião
Tempo previsto refinar o material (quando necessário): 2 dias úteis

7 - Apresentação para a equipe de vendas
A ADVANCE fará uma reunião com o time para explicar a importância do uso de metodologias e motivá-los a
preencher e usar os formulários. A equipe poderá então se preparar para a reunião com o cliente de forma
estratégica, tornando a venda mais consultiva, tendo mais segurança no rumo da negociação e, portanto,
melhorando seu empenho e produtividade. Principais formulários que serão discutidos:
• Planilha de Pipeline
• Planilha de Forecast
• Mapa de oportunidades
• Plano de contas
• Plano de oportunidades
• Visitas - formulário de preparação e formulários de anotações
Tempo previsto: 4 horas
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8 - Treinamento do gestor de equipe de vendas
A ADVANCE disponibilizará um consultor, altamente experiente, que passará os principais conhecimentos de Gestão
de Equipe de Vendas.
Principais tópicos abordados no Workshop de Gestão de Equipe de Vendas:
• Papéis e competências do gerente de vendas
• Melhorando o desempenho da equipe de vendas
• Planejamento de vendas
• Gerenciamento do processo de vendas
• Gerenciamento da equipe de vendas
• Plano de desenvolvimento individual
Tempo previsto: 1 dia de treinamento (8 horas)

9 - Treinamento dos vendedores
A ADVANCE disponibilizará um consultor, altamente experiente, que passará os principais conhecimentos de
vendas.
Principais tópicos abordados no workshop de Vendas:
• Vendedores, venda consultiva e a evolução do vendedor para consultor
• Processo de vendas e principais metodologias
• Prospectando e obtendo informações dos clientes
• Qualificando através de ferramentas e metodologias de vendas
• Estabelecendo estratégias e diferenciais
• Criando valor agregado para os clientes
• Estabelecendo estratégias competitivas vencedoras
• Planejando e conduzindo telefonemas eficazes
• Técnicas de influência e negociação
Tempo previsto: 1 dia de treinamento (8 horas)

10 - Reunião de acompanhamento
A ADVANCE participará de uma reunião de acompanhamento com o gestor e os vendedores, para avaliar o
planejado x realizado. Adicionalmente analisaremos:
• Discutir a implementação do projeto: planejado x realizado, identificando e removendo obstáculos para a
execução.
• Discussão do forecast, pipeline e planos de oportunidades onde daremos um feedback para o gestor visando
melhoria de produtividade da reunião e de análise dos planos de oportunidades
• Rever e discutir Planos de contas e Planos de oportunidades
Tempo previsto: 4 horas de reunião
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Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
• Plano de Vendas
• Metas e objetivos de vendas, por produto, por cliente e por vendedor
• Estratégia de "Go-To-Market" incluindo mercados e clientes alvo
• Indicadores do funil de vendas com taxas de aproveitamento e conversão
• Estratégia e ações para aumento de desempenho no funil de vendas
• Designação de território, carteira e contas
• Planilha de Metas de Vendas
• Planilha de Orçamento de Vendas
• Mapa de oportunidades
• Instrumentos de apoio a vendas
• Plano de contas
• Plano de oportunidades
• Plano de visitas
• Relatórios de acompanhamento
• Controles de forecast e pipeline
• Estrutura da equipe
• Organograma e estrutura de vendas incluindo tele-apoio a vendas, pré e pós vendas
• Papéis e responsabilidades (job description) de marketing e vendas
• Processo de vendas
• Processos de vendas, pré-vendas e pós-vendas
• Processos de vendas, marketing e tele-vendas integrados
• Forma de trabalho da equipe de vendas
• Fluxos de proposta, preços, aprovações e decisões
• Limites de alçadas
• Estrutura de geração de oportunidades
• Gestão da equipe de vendas
• Conhecimento do perfil da equipe de vendas incluindo motivadores e como melhor gerenciar cada um dos
profissionais
• Definição dos controles de vendas
• Indicadores de desempenho, controles e mecanismos de aferição de resultados
• Definição das reuniões de vendas e o que será esperado de cada uma delas
• Mecanismos de análise e controle do funil de vendas
• Forecast e pipeline
• Remuneração para a equipe de vendas
• Fixo, variável, bonificação e premiações
• Campanhas de incentivo e demais benefícios
• Penalidades por não cumprimento de metas
• “Performance Improvement Program” e processos de ajuste de conduta
• Integração com marketing
• Atividades de marketing para geração de demanda
• Atividades de marketing para geração de oportunidades
• Material recomendado para apoio a vendas
• Treinamento de vendas consultivas
• Slides do treinamento e material de apoio
• Treinamento de gestão de equipe de vendas
• Slides do treinamento e material de apoio
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Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

+30
dias

1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas
3 - Teste do perfil comportamental
4 - Reunião executiva
5 - Detalhamento do material
6 - Apresentação do material para executivos
7 - Apresentação do material para vendedores
8 - Treinamento do gestor
9 - Treinamento dos vendedores
10 - Reunião de acompanhamento
Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off

Alguns clientes onde fizemos este trabalho nos últimos 3 anos
Cliente

Breve descrição da empresa

Advantech

Automação industrial

AMcom
Cisco

Desenvolvimento de software customizado
Produtos de rede e colaboração

CTI Global

Consultoria financeira

Dakol

Automação industrial

Edsoft

Infraestrutura de TI e desenvolvimento de software

eFlow
Forlogic

ERP, CRM, HCM, TMS e BI
Software para qualidade e metrologia

FWC
GDR7

Soluções de CLOUD - infra, segurança, Bando de Dados, NOC, sustentação
Desenvolvimento de software customizado

Gera
Grands

Software para gestão de força de vendas, motor promocional e gestão de canais
Software de automação comercial

Grupo Viceri

Desenvolvimento de software customizado

iDtrust
Inteligência de Negócios

Plataforma de operações de crédito sob medida
Projetos de visual analytics, BI, self-service visualizations e data discovery com ferramenta Qlik

Lean Way

Consultoria em Lean System (Toyota)

Level3

Soluções de comunicação e datacenters

Megasul Sistemas

Automação comercial

Migrate
MSV

Soluções de nota fiscal eletrônica
Solução ERP

Neogrid
Neoway

Solução de integração e informações para indústrias, varejos e distribuidores
Soluções de Big Data para Sales & Marketing, Risk & Compliance e Marketing Digital

Praxio

Software para transporte rodoviário e logística

Propay
Prosperi

Serviços de terceirização para os processos de Recursos Humanos
Tecnologia Microsoft para Colaboração, Conteúdo e Gerenciamento de Projetos e Portfólio

SDC
Semantix

Computadores industriais e servidores especializados
Soluções em Big Data, IA, IoT e Quantum Computing

Senior

EPR, BPM, CRM, HCM, WMS, TMS, software para varejo

Sequenza

Desenvolvimento de software customizado

SkyOne

Soluções de CLOUD - infra, plataforma de APIs e serviços financeiros

Stoque
Strada

Intelligent Information Management (IIM) e Managed Print Services (MPS)
Software de transporte e logística

Superfrio

Empresa de logística frigorificada

Techne
Thomson Reuters

Software de gestão educacional e folha de pagamento para governo
Software e informações para comércio exterior e escritórios de advocacia e contábeis

Unous
WAGO

Software de planejamento de lojas, mercadorias e estoque
Indústria de conexões elétricas
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Análise do perfil comportamental da equipe de vendas
A análise do perfil comportamental é uma ferramenta poderosa que permite que a empresa saiba se está com o
profissional correto para a função desejada. Com a análise do perfil comportamental a empresa terá mais segurança
na contratação ou em realocar os profissionais para ganhar eficiência e produtividade no time.
O perfil comportamental mostrará as áreas onde o profissional deverá se desenvolver, e permitirá que os gestores
conheçam os pontos fortes, pontos fracos, motivadores e medos de cada colaborador, podendo gerenciá-los melhor
e extrair o máximo desempenho de cada um.
Em especial, o teste de perfil comportamental mostra, também, a propensão do profissional para trabalhar com
vendas transacional, venda complexa, venda técnica ou venda agressiva.
Nos treinamentos de vendas mostraremos aos participantes como identificar o perfil comportamental dos
seus clientes e como negociar melhor com cada um dos perfis.
Usamos a ferramenta de análise da empresa Solides (http://www.solides.com.br/) - especializada em instrumentos e
ferramentas para Recursos Humanos.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:
1 - Aplicação do teste
O teste é aplicado via WEB. Cada profissional recebe uma senha e responde individualmente. O teste nos
Tempo previsto: 5 minutos para cada profissional responder o questionário
2 - Feedback para os colaboradores
A ADVANCE mandará o relatório individual para cada colaborador que participou do teste, com uma apostila
explicando como ler e interpretar os resultados. Nossa experiência mostra que existe grande valor positivo para o
colaborador quando ele recebe o resultado. Exemplo de relatório do perfil comportamental:

3 - Apresentação para a empresa
A ADVANCE apresentará os resultados dos testes individuais, comentando cada um deles e comparando com
melhores práticas e situações do mercado.
Tempo previsto: 2 dias úteis para preparar e cerca 1 hora de reunião para apresentar
Entregas
• Relatórios individuais
• Apresentação executiva (PPT)
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Desenvolvimento do plano e programa de canais
Para obter melhores resultados, as empresas devem buscar parceiros para atuarem como seu “exército virtual de
vendas” tirando o máximo proveito das oportunidades do mercado. Para tal, precisa estabelecer uma estratégia para
captar parceiros e fazê-los trabalhar no máximo de seu potencial.
O primeiro passo para o sucesso é a elaboração de um Plano e Programa de Canais.
O Plano de canais é o documento interno com a estratégia e principais ações para empresa trabalhar junto aos seus
parceiros. O Programa de canais é o documento para ser divulgado para os parceiros, contendo os deveres e direito
que estabelecem o relacionamento entre as empresas.
Existem hoje, basicamente, três “armas” de marketing para disputar o mercado com a concorrência:
• Ter produtos ou tecnologia superiores
• Ter preços mais baixos (o que pode corroer as margens)
• Ter um canal de vendas e distribuição mais eficiente
A diferenciação em termos de tecnologia e qualidade do produto está dentro da esfera de controle da empresa, seja
investindo em P&D, seja adquirindo uma empresa que possua produtos de qualidade.
A diferenciação por preço é a mais inconveniente, pois gera um jogo de soma zero onde todos acabam perdendo.
O ponto que resta para conquistar e manter a liderança de mercado é a rede de canais de venda.
O Brasil conta com grande dispersão geográfica tornando o modelo de canais de vendas e distribuição muito
interessante para a maioria das empresas.
Contudo, nos últimos 5 anos, as revendas, integradores e demais intermediários que formam o canal de vendas e
distribuição, foram extremamente abordados por várias empresas nacionais e internacionais em busca da vantagem
deste modelo.
Algumas empresas chegaram a gastar fortunas montando estratégias e modelos de ida a mercado através de canais,
fizeram seleção e recrutamento de vários intermediários, mas no final, tiveram péssimo desempenho de vendas - que
é o único objetivo do modelo. Existem vários motivos para o insucesso - o que gerou um conhecimento de melhores
práticas para quem trabalha com canais.
Existem muitos benefícios em vender através de um canal, mas para isto é fundamental começar com um plano e um
programa com regras claras, transparentes e objetivas.
Para desenvolver canais de vendas e distribuição existem 2 documentos fundamentais:
• O plano de canais é o documento com a estratégia e as principais ações para que a empresa possa selecionar,
recrutar e gerenciar os seus parceiros (canais).
•

O programa de canais é o documento que será entregue aos canais contendo os direitos e deveres da parceria.

A ADVANCE desenvolverá o plano e programa de canais para sua empresa minimizando os riscos de aumentando a
taxa de sucesso nas etapas de Seleção, Recrutamento e Gestão dos Canais.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:
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1 - Reunião de kick-off
Na reunião de kick-off:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Levantamento do ambiente interno
Serão feitas entrevistas exploratórias em profundidade com diretores e outros elementos-chave da sua empresa para
identificar:
• Percepção atual e visão de futuro da diretoria e da equipe com relação à própria empresa, seus produtos,
mercado, clientes e concorrência
• Objetivos e metas, financeiras e não-financeiras, que deverão nortear o plano de canais e plano de
implementação
• Principais anseios, desejos e necessidades com relação ao canal de vendas e distribuição
• Complexidade da venda dos produtos
• Habilidades e competências necessárias para vender os produtos
• Ciclo médio de venda dos produtos
• Levantamento das informações e material necessário para vender os produtos
Adicionalmente faremos:
• Análise da estrutura de marketing, vendas, atendimento e relacionamento com canais de vendas e distribuição
• Análise dos dados financeiros disponíveis e dos que for viável apurar ou estimar incluindo vendas e margens,
custos de vendas e custos de servir clientes - que serão utilizados para saber se o modelo de canais é,
financeiramente, interessante para os canais
Tempo previsto: 1 hora para cada entrevista. Previsto 3 entrevistas

3 - Identificação das alternativas
A ADVANCE fará a análise de todas as informações levantadas, de onde estão de fato os “gargalos” e oportunidade
com relação ao canal de vendas e distribuição.
A ADVANCE fará uma lista de alternativas de estratégias e ações com prós e contras de cada alternativa e, junto
com sua empresa, escolherá o melhor caminho a seguir. Adicionalmente prepararemos:
• Sugestão de ações, processos e ferramentas a serem desenvolvidos oportunamente, numa etapa posterior do
projeto, para assegurar o sucesso do projeto
• Análise dos riscos e contingências mais relevantes e de como a empresa deverá agir para minimizá-los
• Modelagem financeira, com estimativa de custos e resultados ao longo dos próximos 5 anos
Tempo previsto: 15 dias de preparação
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4 - Simulação financeira
Usaremos nosso modelo matemático para fazer uma simulação das
receitas, despesas e lucros que, tanto o canal quanto a sua
empresa, terão nas vendas indiretas.
Perspectiva do canal:
• Investimentos necessários em contratação de recursos, custos
de vendas, marketing e treinamento
• Expectativa de vendas para 1, 3 e 5 anos
• Lucro esperado para 1, 3 e 5 anos
Perspectiva do fornecedor:
• Investimentos necessários em recursos para gerenciamento do
canais, marketing e treinamento para os canais
• Expectativa de números de canais para 1, 3 e 5 anos
• Expectativa de vendas dos canais para 1, 3 e 5 anos
• Lucro esperado para 1, 3 e 5 anos

Visão financeira do Parceiro
Nº de vendedores
Ticket médio de produto
Margem para o parceiro
Valor da comissão para o parceiro
Ticket médio de serviços
Ciclo de vendas

R$
R$
R$

Salário do vendedor
Salário do pré-vendas
Comissão de vendas
Carga tributária
Marketing

R$
R$

Estimativas
Lag time e sequencial
Número de clientes

3,500
3,500
7%
18%
1%
Ano1
8
3

Receitas
Venda do produtos
Venda de serviço agregado
Total
Despesas e impostos
Contratação de funcionários
Treinamento
Marketing
Comissão de vendas
Despesas de viagem
Impostos
Total
Receitas - Despesas

1
3,000
40%
1,200
50,000
3 meses

R$
R$
R$

Ano 1
10,800
100,000
110,800

R$
R$
R$
R$

Ano 1
84,000
1,108
7,756

R$
R$

-R$

Ano2
21
7

Ano3

R$
R$
R$

Ano2
64,800
200,000
264,800

R$
R$
R$

Ano3
122,400
200,000
322,400

19,944
118,808

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Ano2
84,000
2,648
18,536
6,000
47,664
158,848

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Ano3
84,000
3,224
22,568
6,000
58,032
173,824

Ano1
8,008

R$

Ano2
105,952

R$

Ano3
148,576

5 - Discussão executiva
Nesta etapa a ADVANCE promoverá uma discussão executiva com os principais dirigentes da empresa, buscando
chegar a consenso sobre as linhas macro para o Plano e Programa de Canais. Apresentaremos cada um dos tópicos
e abriremos para discussão, incluindo:
•

Resultado das entrevistas feitas com os principais executivos da empresa
• Necessidades e recomendações de alinhamento entre os principais dirigentes
• Necessidade e recomendação de comunicação da estratégia para o restante da empresa
• Necessidade de decisões que devem ser feitas na estratégia global da empresa

•

Resultado das entrevistas e pesquisa com o mercado:
• Quem tem mais propensão de vender os produtos da sua empresa
• O que faria com que uma empresa se interessasse a vender os produtos da sua empresa

•

Resultados, metas e objetivos para vendas através dos canais

•

Recomendação do uso ou não de distribuidor, ou do melhor distribuidor para ser utilizado

•

Recomendação dos “canais” (número, tipo e localização) que deverão compor o ecossistema de vendas e
distribuição (revenda, integradores, agentes ou representantes) e como eles deverão se relacionar entre si

•

Benefícios e pré-requisitos para os novos canais

•

Como chegar até os canais potenciais

•

Como convencer os potenciais canais a aderirem ao Programa de Canais

•

Como fazer a prospecção, seleção e recrutamento de novos canais

•

Como capacitar e treinar os novos canais

•

Como fazer a gestão dos canais

•

Investimentos e recursos necessários para trabalhar com os canais

•

Análise dos riscos e contingências mais relevantes e de como a empresa deverá agir para minimizá-los

Tempo previsto: 3 horas de discussão executiva
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6 - Desenvolvimento do Plano e Programa de Canais
Nesta etapa a ADVANCE escreverá o Plano e Programa de Canais. A lista final de tópicos que serão parte destes
documentos será definida na Etapa 1, depois das entrevistas com os principais executivos envolvidos no projeto.
Neste momento, recomendamos que os documentos tenham:
Plano de Canais
1.
2.
3.
4.

Situação atual
Objetivos e direcionadores do plano de canais
Mapa de cobertura quantitativo e qualitativo
Projeção financeira de resultados de vendas via canais
4.1.
4.2.

5.

Estrutura de vendas diretas e indiretas
5.1.
5.2.

6.

Definição do ecossistema de vendas diretas e indiretas
Como minimizar conflitos entre vendas diretas e indiretas
• Registro e proteção de oportunidades
• Pontos de checagem no registro de oportunidades

Classificação dos canais
6.1.
6.2.

7.

Perspectiva do canal
Perspectiva do fornecedor

Classificação interna
• Matriz para agrupamento de canais
Classificação externa
• Pré-requisitos de cada categoria
• Revisão da classificação de categoria dos canais
• Política da classificação de novos canais

Política comercial
7.1.
7.2.

Política comercial para os canais
Política de remuneração para os canais

8. Política de benefícios para os canais
9. Diretos e responsabilidades do canal
10. O que é necessário preparar antes de lançar o programa no mercado
10.1. Check-list de preparação para lançar o programa no mercado
10.2. Elementos essenciais e programação de lançamento de melhorias

11. Preparação e lançamento do programa no mercado
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Mensagem e posicionamento de mercado para novos canais
Casos de canais que já estão tendo sucesso com o programa
Material de marketing sobre o programa de canais
Divulgação do programa no mercado
Website para captar novos canais

12. Recrutamento de novos canais
12.1. Estratégia para recrutamento de novos canais
12.2. Engenho de atração de novos canais
12.3. Matriz de recrutamento dos novos canais

13. Seleção de novos canais
13.1. Etapas do processo de seleção
13.2. Aprovação dos candidatos

14. Preparação dos canais para ida ao mercado
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

Apoio para recrutamento de mão de obra para os canais
Treinamento e certificação do canal
Pré-vendas
Pós-vendas
Instalação assistida
Website da empresa para apoio aos canais

15. Divulgação dos canais
15.1. Estratégias e ações para divulgação dos canais
15.2. Website da sua empresa para divulgação dos canais
15.3. Casos de sucesso de clientes dos canais

16. Aumentando o desempenho de vendas dos canais
16.1. Marketing push ou "sell-in" (dirigido ao canal)
• Fundo de marketing (MDF)
16.2. Marketing pull ou "sell out" (dirigido ao consumidor final)
• Geração de oportunidades (leads)
• Marketing cooperado (co-op)
16.3. Avaliação da satisfação dos clientes

17. Gestão dos canais
17.1. Estrutura da área de canais e integração com a empresa
17.2. Estágios de ingresso do canal no programa
17.3. Previsão de vendas (Gestão de forecast e pipeline)

18. Orçamento alocado para o programa de canais
19. Gestão do programa por indicadores de desempenho
19.1. Revisão e atualização do plano
19.2. Apresentação de resultados

20. Cronograma de atividades para implementação do plano
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Programa de Canais
• O programa de canais
• Apresentação
• Sobre este manual
• Áreas de atuação de vendas
• Modelo de convivência e cooperação
• Direitos e responsabilidades dos Parceiros
• Benefícios do programa de canais
• Detalhes de cada um dos benefícios oferecidos no programa
• Benefícios de produtos
• Benefícios de treinamento e capacitação
• Benefícios de atendimento e suporte
• Benefícios de preços e condições comerciais
• Benefícios de marketing
• Benefícios de vendas

7 - Primeira reunião de entrega
Apresentaremos dois conjuntos de slides:
• Apresentação executiva (PPT) do Plano de Canais
• Apresentação executiva (PPT) do Programa de Canais
Adicionalmente deixaremos, para o cliente, o Simulador Financeiro (Excel), o Plano e Programa de Canais (DOC)
completo para que os envolvidos no projeto possam ler, em detalhes, revisando e apontando necessidades de
ajustes finos.
Tempo previsto: 4 horas para apresentar os slides e 1 semana para a empresa fazer a revisão do Plano e Programa
de Canais.

8 - Eventuais ajustes no material do projeto
A ADVANCE fará os ajustes apontados durante a reunião intermediária ou depois da fase de revisão dos
documentos pelo cliente.

9 - Reunião final de entrega do projeto
Nesta reunião apresentaremos apenas os pontos modificados nos slides e nos documentos.
Tempo previsto: 2 horas para apresentar o material final do projeto

Entregas do projeto de consultoria
•
•
•
•
•

Plano de canais - formato Word
Programa de canais - formato Word
Apresentação executiva do Plano de canais - formato Powerpoint
Apresentação executiva do Programa de canais - formato Powerpoint
Simulador financeiro - formato Excel
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Módulo opcional - Workshop de seleção e recrutamento dos canais
Neste workshop transferimos nosso conhecimento e metodologia para seleção e recrutamento de canais, incluindo:
• Introdução ao tema
• Entendendo como a revenda ganha dinheiro
• Capacidade e desejo de investimento das revendas
• Foco e mercado-alvo
• Como montar o banco de dados de potenciais canais
• Como depurar e preparar o banco de dados de potenciais canais
• Como preparar o material de marketing e material de apoio
• Como organizar os scripts e material para seleção e recrutamento
• Como fazer os telefonemas e quando mandar o material de apoio
• Como fazer a qualificação do potencial canal
• Como estabelecer o contrato
Tempo previsto: 4 horas de treinamento

Módulo opcional - Workshop de gestão dos canais
Neste workshop transferimos nosso conhecimento e metodologia para gestão de canais, incluindo:
• Introdução ao gerenciamento de canais
• A importância de se trabalhar com canais
• Entendendo a realidade do canal brasileiro
• Propostas de valor: marca, produto, programa, informações e receita
• Plano de suporte a negócios com o canal
• Priorizando os parceiros utilizando uma ferramenta para pontuação
• Principais ações de marketing que os parceiros podem fazer para aumentarem as vendas
• Engenho de geração de demanda
• Engenho de geração de oportunidades
• Melhores práticas do mercado
• Como agregar valor no dia-a-dia
• Como cobrar desempenho de vendas
• Como acompanhar o canal nas primeiras vendas
• Organização e aumento de produtividade do gestor de canal
• Como lidar com a concorrência de outras empresas dentro do parceiro
• Técnicas de negociação
• Como preparar os relatórios gerenciais
Tempo previsto: 4 horas de treinamento
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Módulo opcional - Reuniões de acompanhamento
Uma vez de posse do plano e programa a empresa deverá ter rigor e disciplina na implementação para assegurar o
retorno do investimento feito e o sucesso junto ao canal.
Nossa experiência mostra que o ponto mais crítico é o acompanhamento (follow-up) para garantir que todas as
atividades planejadas sejam executadas e dar apoio para os responsáveis das atividades ajudando-os com melhores
práticas e removendo “road-blocks” (obstáculos).
Neste sentido estamos propondo um cronograma de acompanhamento do calendário de atividades e relatórios para
os stakeholders do projeto.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:
1 - Preparação da reunião
Antes da reunião o consultor da ADVANCE enviará um e-mail com pedidos de informações e status das atividades.
Estas informações serão utilizadas para preparar o material da reunião e aumentar a eficiência do encontro
presencial. Adicionalmente, prepararemos:
1) Lista de pendências da reunião anterior
2) Encaminhamentos dados as pendências da reunião anterior
3) Relatório enviado para os stakeholders com comentários e feedback deles
4) Lista de atividades que deveriam ter sido executadas no período
5) Dificuldades antecipadas, pela ADVANCE, para as atividades do período e alternativas de solução
2 - Reunião de acompanhamento
A ADVANCE participará das reuniões mensais de acompanhamento da execução do plano, onde serão discutidos:
• Ações planejadas x realizadas
• Ações que não foram executadas, com os motivos e formas de recuperação
• Quais os obstáculos encontrados e como removê-los para ter sucesso na execução do plano
• Causas das falhas na execução do plano e como resolvê-las
• Discussões estratégicas de realinhamento e correções de rota
• O que pode ser feito de maneira diferente e melhor (melhores práticas que podem ajudar na execução das
atividades do plano)
• Organização das atividades para aumento de eficiência
• Discussões estratégicas de crescimento e oportunidades de mercado
• Recomendações de melhoria visando aumento de desempenho
Tempo previsto: 1 hora cada reunião por videoconferência
3 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas feita pela empresa contratante
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail
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Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Levantamento do ambiente interno
3 - Identificação das alternativas
4 - Simulação financeira
5 - Discussão executiva
6 - Desenvolvimento do Plano e Programa
7 - Primeira reunião de entrega
8 - Eventuais ajustes no material do projeto
9 - Reunião final de entrega do projeto
10 - Workshop de seleção e recrutamento
11 - Workshop de gestão de canais
12 - Reunião de acompanhamento

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

+30 dias

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off

Principais projetos feitos com canais nos últimos 3 anos
Fornecedor de tecnologia e NUVEM

Distribuidor
Empresa de serviços de saúde
Sistema de gestão empresarial (ERP)
Solução financeira ou crédito
Soluções para varejo e e-commerce
Outras soluções de software
Outras soluções
Parceiros e associados

Accept/Positivo, Algar Telecom, AWS (Amazon Web Services), DIMEP, GE
Healthcare, Globalweb, IDData, Lexmark, Panasonic, Red Hat, SkyOne, Supermicro,
TmaxSoft, Under
Cogra
Gesto
Consinco, Conta Azul, Omie, SAGE, Siagri
Boa Vista Serviços, IUGU
Fbits, Hipcom, Intelidata, Meus Pedidos, Mobne, MVarandas, N&L
Aker, Audaces, Digital Pages, eConstrumarket, Forlogic, Migrate, Neoway,
RunRun.it, Strada, Taxweb, uMov.Me, Veltec, WDG (IBM)
Quality, Sikur
Associados Sebrae, Parceiros Softex

Outros projetos de canais já elaborados
Fornecedor de tecnologia e NUVEM
Distribuidores
Sistema de gestão empresarial (ERP)
Outras soluções de software
Empresa de serviços de saúde
Solução financeira ou crédito
Outras soluções
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3COM, Avaya, Bematech, Claro Telecomunicações, HP Stores, IBM, Intel, Itautec,
Microsoft, Oracle, Progress, RedeHost, SAP, Senior Sistemas, Telium
A10Ti, IngramMicro, Mazer, MUDE
Benner, Betha Sistemas, Datasul, Gemco, Linx, Tedesco
Boldcron, Migrate, Navita, NFe do Brasil, Office
Gesaworld
Serasa/Experian
Microcity, Star Company
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Plano e programa de canais para internacionalização
A ADVANCE faz parte do The York Group, um grupo de 56 escritórios de consultoria e treinamento como a
ADVANCE e, cada um presente em um país diferente.
Este grupo ajuda empresas que querem se internacionalizar.
Nos últimos anos o Brasil tem despertado muito interesse e a ADVANCE tem ajudado muitas empresas estrangeiras
a se estabelecerem aqui seja através de filiais ou de seleção e recrutamento de parceiros (canais).
O projeto de Internacionalização é feito exatamente como o "Desenvolvimento do Plano e Programa de Canais". A
alteração é na estratégia e ações - que devem ser voltadas para internacionalização.
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Consultoria de planejamento de marketing orientado a vendas
Plano de marketing orientado a vendas
Nossa visão da solução
Segundo recente pesquisa, feita pela ADVANCE Consulting, 40% dos empresários dizem que marketing ajuda muito
pouco as equipes de vendas na geração de resultados, 50% dos empresários acham que marketing faz um trabalho
RUIM de geração de oportunidades, e 85% dos empresários acha que a atividade principal de marketing é fazer website, folhetos, e-mail marketing e endo-marketing MAIS eventos. Então, marketing é visto apenas como área de
despesas.
A metodologia de "Planejamento integrado de ações de marketing e vendas" integra as duas áreas, tendo o funil de
vendas como elemento central. Todas as ações e atividades de marketing passam a estar alinhadas com as
necessidades de vendas, ajudando a aumentar o número e o valor das negociações fechadas, aumentar a taxa de
aproveitamento em cada etapa do funil e aumentar a velocidade com que a transação passa pelo funil. marketing
passa, então, a ter como objetivo o número de transações convertidas em vendas, e terá ações e atividades para
cada uma das etapas do funil de vendas, não somente gerando demanda e oportunidades, mas aumentando a taxa
de conversão e reduzindo o ciclo das vendas.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Reunião de kick-off
Na reunião de kick-off:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações.
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto.
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Entrevista com os principais executivos
O objetivo desta etapa é entender os direcionadores para o Plano de marketing orientado a vendas. Os executivos
receberão uma lista de perguntas e itens que discutiremos para se prepararem antecipadamente para a entrevista.
Levantaremos:
• Metas e objetivos para os próximos 12 meses, por produto, por cliente e por vendedor
• Lista de atuais clientes e Mapa de Oportunidades para ações de venda na base
• Mercado-alvo para novos clientes
• Estrutura atual de vendas e carteira por vendedor
• Plano de contas e plano de oportunidades
• Forecast e pipeline atual, por produto, por cliente e por vendedor
• Projeção de vendas mês-a-mês e sazonalidade esperada
• Ciclo médio de vendas por produto
• Taxas de aproveitamento em cada uma das etapas do funil de vendas
• Principais ações de marketing executadas nos últimos 12 meses
• Principais ações de marketing programadas para os próximos 12 meses
Tempo previsto: 1 hora cada entrevista. Faremos até 3 entrevistas
A lista dos entrevistados será elaborada na reunião de kick-off. Nossa experiência mostra que deveriam ser
entrevistados: principal executivo, diretor de marketing e diretor de vendas.
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3 - Preparação do material
Com base nas entrevistas e na metodologia, a ADVANCE preparará uma lista de recomendações de estratégias com
prós e contras de cada uma delas, e ações de marketing recomendadas para cada uma das etapas do funil de
vendas.

4 - Workshop de elaboração do plano
A ADVANCE apresentará as alternativas de estratégias, prós e contras de cada uma delas, e sua recomendação
para ações de marketing em cada uma das etapas do funil, organizando um debate entre todos os participantes do
workshop. Neste workshop vamos discutir, usando a metodologia:
• Estratégia inicial
• O que você vende? (produtos e serviços oferecidos ao mercado)
• Para quem você vende? (mercado-alvo)
• Qual o seu posicionamento?
• Qual sua mensagem de elevador?
• Através de quem você vende? (direto e canais de vendas e distribuição)
• Problemas identificados
• Lista de problemas (quais os problemas do cliente que você resolve?)
• Estratégia centrada no cliente
• Como deveria ser o seu cliente ideal? (ICP = Ideal Customer Profile)
• Objetivos para o próximo ano
• Total de vendas esperado para o próximo ano comercial (base e "receita nova")
• Ticket médio dos negócios
• Ciclo médio de vendas
• Número de negócios e clientes que serão necessários para atingir o objetivo de "receita nova"
• Velocidade e taxa de conversão do funil
• Táticas
• Táticas para novos clientes
• Nome de novos potenciais (como achar o nome dos potenciais clientes?)
• Posicionado na categoria (como se tornar reconhecido como fornecedor na categoria?)
• Interesse estabelecido (como despertar o interesse do potencial cliente?)
• Carência reconhecida (como fazer o cliente expressar seu problema?)
• Necessidade acordada (como fazer o cliente explicitar que a solução atende suas necessidades?)
• Ofertas entendidas (como fazer o cliente concordar que a proposta está dentro do esperado?)
• Preferência formada (como fazer o cliente mostrar que prefere sua solução?)
• Decisão tomada (como fazer o cliente decidir sobre a sua solução?)
• Táticas de venda na base
• Plano de ações
• Material de marketing
• Campanhas de marketing e eventos
• Plano de ações e avaliação das atividades de marketing
Tempo previsto: 8 horas

5 - Detalhamento do plano
A ADVANCE detalhará o Plano de marketing orientado a vendas e o Cronograma de implementação com base
nas informações e decisões tomadas durante a discussão executiva. Eventualmente a ADVANCE requisitará
esclarecimentos ou detalhamento sobre alguma área e poderá fazer novo contato (remoto).
Tempo previsto: 10 dias úteis

6 - Apresentação executiva
A ADVANCE elaborará uma apresentação executiva (PPT) com os principais pontos do plano. A empresa poderá
utilizar estes slides para apresentar o plano para os colaboradores, sócios, investidores ou parceiros.
Tempo previsto: 2 dias para ADVANCE elaborar e 2 horas para apresentar.
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7 - Reunião de acompanhamento mensal
A ADVANCE participará de uma reunião de acompanhamento do plano para assegurar que a execução esteja sendo
feita como o planejado. Nesta reunião analisaremos:
• Ações planejadas x realizadas
• Ações que não foram executadas, com os motivos e formas de recuperação
• “Roadblocks” (obstáculos) para a execução do plano e como retirá-los do caminho
• Melhores práticas que poderiam ser adotadas
• Apoio em marketing e vendas para que a empresa tenha melhor desempenho
• Recomendações de melhoria visando aumento de desempenho
Antes da reunião o consultor da ADVANCE enviará um e-mail com pedidos de informações e status das atividades.
Estas informações serão utilizadas para preparar o material da reunião, aumentando a produtividade.
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas.
Tempo previsto: reunião de 2 horas.

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
•
Plano de marketing orientado a vendas (documento word)
•
Apresentação executiva (PPT)
• Cronograma de implementação do plano (excel)
• Relatórios das reuniões de acompanhamento mensal

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas com os principais executivos
3 - Preparação do material
4 - Workshop de elaboração do plano
5 - Detalhamento do plano
6 - Apresentação executiva
7 - Reunião de acompanhamento

S1

S2

S3

S4

S5

S6

+30 dias

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
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Estruturação da área de prospecção para aumento de desempenho (SDR)
A equipe de vendas precisa de um combustível precioso para funcionar. O nome deste combustível é "leads" ou
"oportunidades". Sem leads o vendedor não tem o que fazer e as vendas simplesmente não acontecem.
Até pouco tempo atrás deixávamos o vendedor prospectar e descobrir seus próprios leads, mas hoje sabemos que
isto é um grande erro. As empresas que querem ter alta taxa de crescimento devem alocar recurso para, de maneira
exclusiva, fazer as prospecções, passando os leads mapeados para os vendedores. Este recurso ganha o nome de
SDR (Sales Development Representative)
A ADVANCE desenvolveu uma metodologia para estruturar o trabalho do SDR, desde a parte do planejamento até a
geração e acompanhamento do lead.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Reunião de kick-off
Na reunião de kick-off:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações.
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto.
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Entrevistas com os principais executivos e SDRs
A ADVANCE entrevistará, individualmente, os executivos, gestores e SDRs designados na reunião de kick-off
Alguns pontos que serão identificados nas entrevistas com os executivos e gestores:
• Estratégia atual da empresa
• Estrutura organizacional
• Histórico de atuação da empresa em vendas, marketing e SDR
• Metas e objetivos da equipe de SDR
• Processo atual de vendas
• Controles atuais de vendas
• Taxas de conversão
• Principais desafios, necessidades, “desejos” e aspirações
• Principais percepções com relação a tendências de mercado, concorrentes, ameaças, riscos e oportunidades
• Percepção de pontos fracos e fortes da empresa
• Produtos oferecidos e o perfil desejado de cliente
• Remuneração atual da equipe de vendas
Alguns pontos que serão identificados nas entrevistas com os SDRs:
• Metas e objetivos
• Alocação atual do tempo
• Lista e organização de tarefas
• Roteiros e scripts utilizados
• Formulários e check-lists utilizados
• Apoio de marketing e material de marketing
• Uso de tecnologia e CRM
• Controles atuais de vendas
• Principais dificuldades encontradas no dia a dia
Tempo previsto: Faremos até 3 entrevistas, por videoconferência, com 1 hora de duração cada entrevista.
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3 - Teste do perfil comportamental para os SDRs
A análise do perfil comportamental é uma ferramenta poderosa que permite que a empresa saiba se está com o
profissional correto para a função desejada. Com a análise do perfil comportamental a empresa terá mais segurança
na contratação ou em realocar os profissionais para ganhar eficiência e produtividade no time.
O perfil comportamental mostrará as áreas onde o profissional deverá se desenvolver, e permitirá que os gestores
conheçam os pontos fortes, pontos fracos, motivadores e medos de cada colaborador, podendo gerenciá-los melhor
e extrair o máximo desempenho de cada um.
Em especial, o teste de perfil comportamental mostra, também, a propensão do profissional para trabalhar com
vendas transacional, venda complexa, venda técnica ou venda agressiva.
Nos treinamentos de vendas mostraremos aos participantes como identificar o perfil comportamental dos
seus clientes e como negociar melhor com cada um dos perfis.
Usamos a ferramenta de análise da empresa Solides (www.solides.com.br) - especializada em instrumentos e
ferramentas para Recursos Humanos.
Tempo previsto:
• 5 minutos para cada profissional responder o questionário
• 1 hora para a ADVANCE apresentar os resultados para a contratante
Exemplo de relatório do perfil comportamental:

4 - Preparação da próxima etapa
A ADVANCE fará a análise de todas as informações levantadas e discussões feitas até o momento, e utilizará sua
metodologia, conhecimento e experiência no mercado, para preparar a próxima etapa e, com isto, ganharmos
eficiência e produtividade nas discussões e decisões.
Tempo previsto: 3 dias de preparação
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5 - Discussão executiva da estratégia e planejamento
Nesta etapa a ADVANCE utilizará o material preparado na etapa anterior e promoverá uma discussão com os
executivos da empresa, buscando chegar a consenso sobre as linhas macro para estratégia e planejamento.
Apresentaremos cada um dos tópicos e abriremos para discussão, incluindo:
• Metas e objetivos para a equipe de SDRs
• Número de leads que deverão ser gerados mês-a-mês para garantir a meta de vendas
• Definição do mercado-alvo e segmentação
• Segmentos de mercado com maior propensão de compra
• Características das empresas
• Escolha da geografia-alvo
• Definição das personas-alvo e características destas personas
• Definição de onde conseguir os dados das empresas-alvo e personas-alvo
• Definição do posicionamento de marketing
• Características das ofertas
• Benefícios para os clientes
• Casos de sucesso e casos de uso
• Diferenciais e posicionamento competitivo
• Definição da estratégia de abordagem
• Definição do roteiro What-If (e se...)
• Definição dos indicadores de desempenho da equipe de SDRs
• Definição do formulário de lead que o SDR passará para o vendedor
• Campos de descrição, campos de controle e campos de qualificação
• Integração com marketing
• Campanhas de marketing inbound e outbound que serão feitas ao longo do ano
• Eventos previstos
Tempo previsto: 4 horas de discussão, ou 2 sessões de 2 horas

6 - Preparação da próxima etapa
A ADVANCE fará a análise de todas as informações levantadas e discussões feitas até o momento, e utilizará sua
metodologia, conhecimento e experiência no mercado, para preparar a próxima etapa e, com isto, ganharmos
eficiência e produtividade nas discussões e decisões.
Tempo previsto: 3 dias de preparação

7 - Reunião de preparação do trabalho da equipe de SDRs
Nesta etapa a ADVANCE utilizará o material preparado na etapa anterior e promoverá uma discussão com o gestor e
os SDRs. Apresentaremos cada um dos tópicos e abriremos para discussão, incluindo:
• Apresentação das metas e objetivos para a equipe de SDRs
• Apresentação do número de leads que deverão ser gerados mês-a-mês para garantir a meta de vendas
• Definição do discurso de elevador
• Definição do roteiro de abordagem
• Frases e situações de quebra-gelo
• Perguntas de alto-impacto ou de exploração do problema
• Perguntas de filtro
• Discurso da solução
• Perguntas de aprovação para continuar
• Rever o roteiro What-If (e se....)
• Situações mais comuns e como tratá-las
• Objeções mais comuns e como tratá-las
• Situações competitivas mais comuns e como tratá-las
• Definição do formulário de lead que o SDR passará para o vendedor
• Campos de descrição, campos de controle e campos de qualificação
• Rever as campanhas de marketing
• Definição da agenda de trabalho - o que fazer, quando
Tempo previsto: 3 horas de reunião
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8 - Treinamento e simulações com a equipe de SDRs
Nesta etapa a ADVANCE apresentará conceitos essenciais de abordagem e fará simulações.
Dentre os conceitos essenciais:
• 6 princípios de storytelling para SDRs
• Tem que ser simples
• Ter elementos novos
• Ter concretude
• Ter credibilidade
• Ter emoções
• Ter o formato de história
• 7 táticas de comunicação
• Força na voz
• Técnica de capturar a atenção
• Mantra
• So What (e daí?)
• Keep it simple (faça o simples)
• Seja sempre o dono do processo
• Faça seus intervalos
Simulações - faremos simulações para que os SDRs possam exercitar todo o material e o conhecimento passados
até agora. O consultor da ADVANCE fará o papel de potencial cliente, colocando várias situações e objeções para
que o SDR esteja preparado para o dia-a-dia.
Tempo previsto: 3 horas entre treinamento e simulações

9 - Análise de telefonemas gravados ou acompanhamento de telefonemas
O objetivo desta etapa é saber se os SDRs estão utilizando adequadamente o material e os conhecimentos passados
e fazer recomendações de melhoria.
Se a empresa tiver a possibilidade de gravar os telefonemas, então, analisaremos o material gravado. Se a empresa
não conseguir gravar, então, faremos o acompanhamento de alguns telefonemas.
Tempo previsto: 2 horas para ouvir os telefonemas, e 1 hora para dar a devolutiva e as recomendações para os
SDRs.

10. Reunião de acompanhamento de resultados
Nesta etapa vamos acompanhar os resultados, incluindo:
• Ações planejadas x realizadas
• Ações que não foram executadas, com os motivos e formas de recuperação
• Indicadores de desempenho dos SDRs
• Recomendações de melhoria visando aumento de desempenho
Depois da reunião mandaremos um relatório com:
• Principais pontos discutidos
• Principais decisões feitas e racional
• Recomendações de melhoria
Tempo estimado: 2 horas de reunião
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Entregas
•
•
•
•
•
•
•

Slides apresentados nas interações do projeto
Formulários e roteiros gerados no projeto
Link para assistir 36 vídeo-aulas de vendas consultivas
eBook de Táticas de Prospecção
eBook de Venda de VALOR
eBook de DRIP Selling
Guia do gestor de equipe de vendas - conjunto de 32 formulários que o gestor de equipe de vendas pode usar no
seu dia-a-dia, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando aplicar o material e quando cobrar os vendedores
Plano de desenvolvimento do gestor de equipe de vendas
Exemplo de reuniões
Exemplo de cadência de reuniões
Exemplo de agenda da reunião de avaliação da atividade de vendas
Exemplo de tópicos de discussão da reunião de avaliação da atividade de vendas
Formulário para avaliação de desempenho
Diagnóstico da área de Inside Sales
Inside Sales - Roteiro de abordagem e What-If
Inside Sales - Roteiro de qualificação
Plano de Contas (Cliente)
Plano de Oportunidades
Lista de dores com soluções e discurso de valor
Alinhamento de visão entre vendedor e comprador
Discurso de elevador
Modelo básico de qualificação de oportunidades
Modelo avançado de qualificação de oportunidades
Formulário de preparação para a reunião com cliente
Formulário de preparação para a reunião com cliente (Venda de VALOR)
Formulário de registro de reunião com cliente
Formulário de avaliação - Etapa: Prospecção
Formulário de avaliação - Etapa: Qualificação
Formulário de avaliação - Etapa: Preparação da estratégia competitiva
Formulário de avaliação - Etapa: Aplicação da estratégia competitiva
Formulário de avaliação - Etapa: Ações de vendas
Formulário de avaliação - Etapa: Reunião com cliente
Formulário de avaliação - Etapa: Influência e negociação
Formulário de avaliação - Venda de VALOR
Formulário de avaliação - Inside Sales
Certificação de conhecimento - Treinamento de vendas consultivas
Certificação de conhecimento - GABARITO
Certificação de conhecimento - Treinamento de vendas consultivas - Etapa 2

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas com os principais executivos
3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
4 - Discussão preliminar da estratégia
5 - Discussão executiva da estratégia
6 - Detalhamento do plano
7 - Apresentação executiva

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
Legenda:
Atividade interna que será feita no escritório da ADVANCE
Atividade será feita por videoconferência
Atividade será feita, presencialmente, no escritório do cliente e envolvendo viagens ou deslocamento
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[Opcional] Treinamento de Social Selling para os SDRs
Carga horária: 4 horas
Principais tópicos que serão abordados no treinamento:
Entendendo o Linkedin Sales Navigator
• Sales Navigator Coach e Sales Navigator Index
• Os 4 pilares do sucesso em Social Selling
• Configurações, preferências de e-mails e alertas
Planejamento, estratégia e preparação
• Estabelecendo metas, objetivos, mercado-alvo
• O modo mental de trabalho em social selling
• Estratégia de comunicação e engajamento
• Técnica de reciclagem
• Preparação do material
Conexões e listas
• Sistemas de filtro de contas e leads
• Estratégias para achar contas e leads
• Como fazer o pedido de conexão - melhores práticas
• Como gerenciar convites enviados
• Como salvar e usar pesquisas e listas
Mensagens e abordagens
• Como fazer publicações
• Análise de mensagens e abordagens

[Opcional] Treinamento do gestor de equipe de vendas
Carga horária: 4 horas
Principais tópicos que serão abordados no treinamento:
• Principais atribuições do gestor de equipe de vendas
• Os papéis do gestor de negócios
• Planejamento de vendas, Execução de vendas, Controle de vendas e Desenvolvimento da equipe
• Gerenciamento do tempo e de atividades
• Como analisar o funil de vendas - ciclo de vendas e taxas de conversão
• Como estruturar a equipe de vendas
• Plano de território, contas e oportunidades
• Como estabelecer metas, objetivos e indicadores para avaliação de desempenho
• O processo de avaliação de desempenho
• Como fazer reuniões de vendas eficientes
• Como estabelecer objetivos para as reuniões de vendas
• Como estabelecer a agenda e a cadência das reuniões de vendas
• Como estabelecer o roteiro das reuniões de vendas
• Como analisar o resultado das reuniões de vendas
• Como gerenciar forecast e pipeline
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Consultoria de planejamento em marketing
Plano estratégico de marketing
Nossa visão da solução
O mercado brasileiro está passando por profundas transformações no processo de compra e venda. marketing passa
a ter um papel fundamental para que as empresas passem a trabalhar de maneira mais focada e eficiente,
entendendo as necessidades do seu público-alvo e posicionamento seus produtos e serviços de maneira correta,
aumentando sua competitividade e lucratividade.
A ADVANCE coordenará a elaboração do Plano Estratégico de Marketing trazendo informações de mercado e
tendências.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Reunião de kick-off
A reunião de kick-off será feita por videoconferência e:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações.
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
A ADVANCE fornecerá o texto do e-mail que deverá ser enviando aos participantes do processo, contendo:
• Explicação sobre a ADVANCE e sua atuação no mercado
• Porque fazer um plano de marketing
• Cronograma de atividades e o que será esperado de cada um
• Convite para reflexão sobre o futuro nos próximos 3 anos
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Entrevistas com os principais executivos
O objetivo desta etapa é entender quais as expectativas e principais necessidades que a empresa tem em relação ao
cumprimento dos resultados para o período de 3 a 5 anos, incluindo:
• Histórico de atuação da empresa
• Estrutura organizacional
• Expectativas de crescimento os para próximos anos
• Principais desafios e necessidades
• Principais “desejos” e aspirações
• Principais percepções com relação a:
• Tendências de mercado
• Concorrentes
• Ameaças, riscos e oportunidades
Tempo previsto: 1 hora cada entrevista. Faremos até 3 entrevistas
A lista dos entrevistados será elaborada na reunião de kick-off. Nossa experiência mostra que deveriam ser
entrevistados: sócios majoritários e o diretor de marketing ou vendas (caso não exista a função de Diretor de
Marketing na empresa). As entrevistas poderão ser feitas via videoconferência. As informações coletadas servirão
como base para a condução da discussão executiva.
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3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
O objetivo desta etapa é entender os movimentos e tendências do mercado onde a empresa atua e onde pretenderá
atuar. Levantaremos:
• Tendências tecnológicas que poderão afetar os negócios da empresa
• Tendências de mercado que poderão afetar os negócios da empresa
• Movimento de clientes e concorrentes
• Movimento dos fornecedores e distribuidores
Tempo previsto: 7 dias úteis

4 - Discussão preliminar da estratégia
O objetivo desta etapa é “colocar na mesa” todas as possibilidades para o crescimento da empresa. A ADVANCE
apresentará sua visão do mercado e as alternativas de estratégias com prós e contras de cada uma delas. Nesta
reunião não tomaremos decisão alguma, apenas discutiremos sobre possibilidades de estratégias e ações.
Tempo previsto: 4 horas de reunião

5 - Discussão executiva
Esta etapa será feita, no mínimo, 7 dias após a etapa anterior. O motivo é que queremos que os participantes tenham
pensado e amadurecido as possibilidades de estratégias discutidas e que se sintam confortáveis em tomar decisões.
Nesta reunião executiva, a ADVANCE apresentará o resumo da reunião anterior (discussão preliminar) e conduzirá
os participantes nas discussões para eleger as melhores alternativas de estratégias e ações para o crescimento da
empresa. A ADVANCE fornecerá um modelo de plano que será utilizado, ao longo da discussão executiva, para
registrar, de maneira estruturada, o que foi discutido.
Para cada um dos tópicos, o consultor da ADVANCE apresentará os principais conceitos envolvidos e conduzirá os
participantes para um amplo debate, mostrando exemplos, melhores práticas e benchmarkings. Todos os
participantes terão a oportunidade de falar sobre todos os temas. Usamos esta técnica para fazer com que os
participantes se sintam comprometidos com os temas e com as decisões tomadas. Ao final, os participantes terão a
linha mestra do plano.
No primeiro dia o foco será a definição das estratégias e no segundo dia discutiremos sobre como traduzir as
estratégias em plano de ações.
Tempo previsto: 2 dias úteis

6 - Detalhamento do plano
A ADVANCE detalhará o plano com base nas informações e decisões tomadas durante a discussão executiva.
Eventualmente a ADVANCE requisitará esclarecimentos ou detalhamento sobre alguma área e poderá fazer novo
contato (remoto).
Tempo previsto: 10 dias úteis

7 - Apresentação executiva
A ADVANCE elaborará uma apresentação executiva (PPT) com os principais pontos do plano. A empresa poderá
utilizar estes slides para apresentar o plano para os colaboradores, sócios, investidores ou parceiros.
Tempo previsto: 2 dias para ADVANCE elaborar e 2 horas para apresentar
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Conteúdo do plano estratégico de marketing
A lista final de tópicos que serão parte deste documento será definida depois das entrevistas com os principais
executivos envolvidos no projeto. Neste momento, temos visibilidade dos tópicos:
1. Sumário executivo
2. Análise do ambiente e tendências
2.1. Economia
2.2. Tecnologia
2.3. Fornecedores
2.4. Demanda dos clientes e crescimento de mercado
2.5. Expectativa de crescimento de mercado
3. SWOT Analysis
4. Posicionamento de marketing
4.1. Competências e reconhecimento da sua empresa no mercado
4.2. Diferenciais da sua empresa
4.3. Principais referências
4.4. Principais casos de sucesso recentes
4.5. Mensagem de elevador
5. Escolha do mercado-alvo
5.1. Definição do(s) mercado(s)-alvo
5.2. Avaliação do potencial do mercado-alvo
5.2.1. Tamanho do mercado
5.2.2. Potencial de vendas para sua empresa
5.2.3. Região geográfica
5.2.4. Memória de cálculo
6. Concorrência
6.1. Oferta (produto ou serviço)
6.2. Diferencial da sua empresa para esta oferta
6.3. Concorrente para esta oferta
6.4. Pontos fortes do concorrente
6.5. Estratégia de confronto (ataque ou defesa)
7. Definição das ofertas
7.1. Ofertas atuais
7.1.1. Oferta (produto ou serviço)
7.1.2. Descrição da oferta (funcionalidades)
7.1.3. Benefícios da oferta
7.1.4. Estágio no ciclo de vida do produto
7.1.5. Importância para sua empresa
7.2. Novas ofertas
7.2.1. Oferta (produto ou serviço)
7.2.2. Descrição da oferta (funcionalidades)
7.2.3. Benefícios da oferta
7.2.4. Estágio no ciclo de vida do produto
7.2.5. Importância para sua empresa
7.3. Revenue share das ofertas
7.3.1. Oferta (produto ou serviço)
7.3.2. % do faturamento da sua empresa neste ano
7.3.3. % do faturamento da sua empresa para o próximo ano
7.4. Determinação de preço
7.4.1. Oferta (produto ou serviço)
7.4.2. Preço da oferta
7.4.3. Custo de produção e pay-back
7.4.4. Comparativo com a concorrência
7.4.5. Justificativa para o seu preço
7.4.6. Percepção do cliente (qualidade x preço)
7.5. Matriz BCG
7.6. Preparação para o mercado
7.7. Mensagem de marketing das ofertas
7.8. A “Solução Inteira”
7.9. Empacotamento (packaging / bundling)

ADVANCE
Rua Afonso Braz 473 - 1 andar
04511-011 São Paulo, SP

Página 32

www.advanceconsulting.com.br
advance@advanceconsulting.com.br
(11) 3044-0867

8. Estratégia da empresa
8.1. Missão
8.2. Objetivos Financeiros
8.3. Objetivos de “Clientes”
9. Estratégia de marketing
9.1. 4 Ps de Kotler
9.2. 5 Forças de Porter
9.3. Sistema de valor dos seus principais clientes
9.4. Geração de valor para os clientes
9.5. Fatores críticos de sucesso
9.6. Objetivos de marketing
9.7. Estratégia de marketing
10. Integração com vendas
10.1. Venda por produto/serviço e sazonalidade de vendas
11. Pesquisas de mercado
11.1. Definição das pesquisas que serão feitas
11.2. Necessidades e dores dos clientes
11.3. Porque os clientes compram?
11.4. O que eles esperam da solução?
11.5. Processo de decisão
11.6. Processo de compra
11.7. Público-alvo
11.8. Investimentos
12. Campanhas de marketing
12.1. Mecanismos de geração de demanda
12.2. Eventos, Feiras e Palestras
12.3. Publicidade
12.4. Material de marketing
12.5. Kit de vendas
12.6. Investimentos e retorno sobre o investimento
13. Atividades de marketing
13.1. Atividades, investimentos e ROI
13.2. Co-marketing, investimentos e ROI
14. Pesquisas de satisfação
14.1. Necessidade de melhoria dos produtos e serviços
14.2. Gerenciando as expectativas do cliente
15. Estrutura de marketing
15.1. Integração com outras áreas
16. Indicadores de desempenho
17. Calendário de atividades

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
•
Plano Estratégico de Marketing (documento word)
•
Apresentação executiva (PPT)
• Cronograma de implementação do Plano Estratégico de Marketing (excel)

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas com os principais executivos
3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
4 - Discussão preliminar da estratégia
5 - Discussão executiva da estratégia
6 - Detalhamento do plano
7 - Apresentação executiva

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
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Plano de marketing para 1 ano
Nossa visão da solução
O mercado brasileiro está passando por profundas transformações no processo de compra e venda. Marketing passa
a ter um papel fundamental para que as empresas passem a trabalhar de maneira mais focada e eficiente,
entendendo as necessidades do seu público-alvo e posicionamento seus produtos e serviços de maneira correta,
aumentando sua competitividade e lucratividade.
A ADVANCE coordenará a elaboração do Plano de Marketing trazendo informações de mercado e tendências.
Detalharemos cada uma das etapas a seguir.

1 - Reunião de kick-off
A reunião de kick-off será feita por videoconferência e:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações.
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
A ADVANCE fornecerá o texto do e-mail que deverá ser enviando aos participantes do processo, contendo:
• Explicação sobre a ADVANCE e sua atuação no mercado
• Porque fazer um plano de marketing
• Cronograma de atividades e o que será esperado de cada um
• Convite para reflexão sobre o futuro nos próximos 3 anos
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Entrevistas com os principais executivos
O objetivo desta etapa é entender quais as expectativas e principais necessidades que a empresa tem em relação ao
cumprimento dos resultados para o período de 3 a 5 anos, incluindo:
• Histórico de atuação da empresa
• Estrutura organizacional
• Expectativas de crescimento os para próximos anos
• Principais desafios e necessidades
• Principais “desejos” e aspirações
• Principais percepções com relação a:
• Tendências de mercado
• Concorrentes
• Ameaças, riscos e oportunidades
Tempo previsto: 1 hora cada entrevista. Faremos até 3 entrevistas
A lista dos entrevistados será elaborada na reunião de kick-off. Nossa experiência mostra que deveriam ser
entrevistados: sócios majoritários e o diretor de marketing ou vendas (caso não exista a função de Diretor de
Marketing na empresa). As entrevistas poderão ser feitas via videoconferência. As informações coletadas servirão
como base para a condução da discussão executiva.
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3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
O objetivo desta etapa é entender os movimentos e tendências do mercado onde a empresa atua e onde pretenderá
atuar. Levantaremos:
• Tendências tecnológicas que poderão afetar os negócios da empresa
• Tendências de mercado que poderão afetar os negócios da empresa
• Movimento de clientes e concorrentes
• Movimento dos fornecedores e distribuidores
Tempo previsto: 7 dias úteis

4 - Discussão preliminar da estratégia
O objetivo desta etapa é “colocar na mesa” todas as possibilidades para o crescimento da empresa. A ADVANCE
apresentará sua visão do mercado e as alternativas de estratégias com prós e contras de cada uma delas. Nesta
reunião não tomaremos decisão alguma, apenas discutiremos sobre possibilidades de estratégias e ações.
Nesta etapa vamos apresentar as boas práticas do mercado com relação a Marketing para facilitar, ainda mais, as
discussões e promover debates sobre os temas apresentados. Tópicos que serão apresentados:
• Posicionamento de Marketing
• Escolha do mercado-alvo
• Marketing push x marketing pull e o uso de apoiadores e influenciadores
• Definição das ofertas
• Campanhas de marketing
• Atividades de marketing
• Como analisar e tratar a concorrência
• O uso frequente de pesquisas de satisfação
• Indicadores de desempenho
Tempo previsto: 4 horas

5 - Discussão executiva
Esta etapa será feita, no mínimo, 7 dias após a etapa anterior. O motivo é que queremos que os participantes tenham
pensado e amadurecido as possibilidades de estratégias discutidas e que se sintam confortáveis em tomar decisões.
Nesta reunião executiva, a ADVANCE apresentará o resumo da reunião anterior (discussão preliminar) e conduzirá
os participantes nas discussões para eleger as melhores alternativas de estratégias e ações para o crescimento da
empresa. A ADVANCE fornecerá um modelo de plano que será utilizado, ao longo da discussão executiva, para
registrar, de maneira estruturada, o que foi discutido.
Para cada um dos tópicos, o consultor da ADVANCE apresentará os principais conceitos envolvidos e conduzirá os
participantes para um amplo debate, mostrando exemplos, melhores práticas e benchmarkings. Todos os
participantes terão a oportunidade de falar sobre todos os temas. Usamos esta técnica para fazer com que os
participantes se sintam comprometidos com os temas e com as decisões tomadas. Ao final, os participantes terão a
linha mestra do plano.
No primeiro dia o foco será a definição das estratégias e no segundo dia discutiremos sobre como traduzir as
estratégias em plano de ações.
Tempo previsto: 1 dia de reunião

6 - Detalhamento do plano
A ADVANCE detalhará o plano com base nas informações e decisões tomadas durante a discussão executiva.
Eventualmente a ADVANCE requisitará esclarecimentos ou detalhamento sobre alguma área e poderá fazer novo
contato (remoto).
Tempo previsto: 10 dias úteis

7 - Apresentação executiva
A ADVANCE elaborará uma apresentação executiva (PPT) com os principais pontos do plano. A empresa poderá
utilizar estes slides para apresentar o plano para os colaboradores, sócios, investidores ou parceiros.
Tempo previsto: 2 dias para ADVANCE elaborar e 2 horas para apresentar.
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Conteúdo do plano de marketing para 1 ano
A lista final de tópicos que serão parte deste documento será definida depois das entrevistas com os principais
executivos envolvidos no projeto. Neste momento, temos visibilidade dos tópicos:

Plano de Marketing
1. Posicionamento de Marketing
1.1. Competências e reconhecimento da sua empresa no mercado
1.2. Diferenciais da sua empresa
1.3. Principais referências
1.4. Principais casos de sucesso recentes
1.5. Mensagem de elevador
2. Estratégia de marketing
2.1. 4 Ps de Kotler
2.2. 5 Forças de Porter
2.3. Entendendo o sistema de valor dos seus principais clientes
2.4. Aumentando a geração de valor para os seus clientes
2.5. Fatores críticos de sucesso
2.6. Objetivos de Marketing
2.7. Estratégia de Marketing
3. Campanhas de marketing
3.1. Mecanismos de geração de demanda
3.2. Eventos, Feiras, Palestras, Publicidade, Material de marketing
3.3. Kit de vendas
3.4. Investimentos
3.5. Retorno sobre o investimento
4. Atividades de marketing
5. Indicadores de desempenho
6. Calendário de atividades

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
•
Plano de Marketing (documento word)
•
Apresentação executiva (PPT)
• Cronograma de implementação do Plano de Marketing (excel)

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas com os principais executivos
3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
4 - Discussão preliminar da estratégia
5 - Discussão executiva da estratégia
6 - Detalhamento do plano
7 - Apresentação executiva

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
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Consultoria de planejamento estratégico
Plano estratégico
Nossa visão da solução
O Plano Estratégico é um poderoso instrumento de planejamento, análise, gestão e administração executiva.
As diversas diretorias, dentro de uma mesma empresa, têm níveis de contato diferente com o mercado (clientes,
parceiros, concorrentes, fornecedores e bancos) nacional e internacional, e, conhecimentos diferentes sobre política
e economia. Desta forma é compreensível e esperado que cada diretor tenha uma expectativa diferente para o
crescimento da empresa.
O processo de implementação do Plano Estratégico irá assegurar a consistência das expectativas, metas e objetivos,
permitindo um controle estratégico e tático da empresa.
A ADVANCE coordenará a elaboração do Plano Estratégico trazendo informações de mercado e tendências.
Detalharemos cada uma das etapas a seguir.

1 - Reunião de kick-off
A reunião de kick-off será feita via videoconferência e:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações.
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
A ADVANCE fornecerá o texto do e-mail que deverá ser enviando aos participantes do processo, contendo:
• Explicação sobre a ADVANCE e sua atuação no mercado
• Porque fazer um plano estratégico neste momento do mercado e da empresa
• Cronograma de atividades e o que será esperado de cada um
• Convite para reflexão sobre o futuro nos próximos 3 anos
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Entrevistas com os principais executivos
O objetivo desta etapa é entender quais as expectativas e principais necessidades que a empresa tem em relação ao
cumprimento dos resultados para o período de 3 a 5 anos, incluindo:
• Histórico de atuação da empresa
• Estrutura organizacional
• Expectativas de crescimento os para próximos anos
• Principais desafios e necessidades
• Principais “desejos” e aspirações
• Principais percepções com relação a:
• Tendências de mercado
• Concorrentes
• Ameaças, riscos e oportunidades
Tempo previsto: 1 hora cada entrevista. Faremos até 3 entrevistas
A lista dos entrevistados será elaborada na reunião de kick-off. Nossa experiência mostra que deveriam ser
entrevistados: sócios majoritários e o diretor de vendas. As entrevistas poderão ser feitas via videoconferência. As
informações coletadas servirão como base para a condução da discussão executiva.
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3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
O objetivo desta etapa é entender os movimentos e tendências do mercado onde a empresa atua e onde pretenderá
atuar. Levantaremos:
• Tendências tecnológicas que poderão afetar os negócios da empresa
• Tendências de mercado que poderão afetar os negócios da empresa
• Movimento de clientes e concorrentes
• Movimento dos fornecedores e distribuidores
Tempo previsto: 7 dias úteis

4 - Discussão preliminar da estratégia
O objetivo desta etapa é “colocar na mesa” todas as possibilidades para o crescimento da empresa. A ADVANCE
apresentará sua visão do mercado e as alternativas de estratégias com prós e contras de cada uma delas. Nesta
reunião não tomaremos decisão alguma, apenas discutiremos sobre possibilidades de estratégias e ações.
Tempo previsto: 4 horas

5 - Discussão executiva da estratégia
Esta etapa será feita, no mínimo, 7 dias após a etapa anterior. O motivo é que queremos que os participantes tenham
pensado e amadurecido as possibilidades de estratégias discutidas e que se sintam confortáveis em tomar decisões.
Nesta reunião executiva, a ADVANCE apresentará o resumo da reunião anterior (discussão preliminar) e conduzirá
os participantes nas discussões para eleger as melhores alternativas de estratégias e ações para o crescimento da
empresa. A ADVANCE fornecerá um modelo de plano que será utilizado, ao longo da discussão executiva, para
registrar, de maneira estruturada, o que foi discutido.
Para cada um dos tópicos, o consultor da ADVANCE apresentará os principais conceitos envolvidos e conduzirá os
participantes para um amplo debate, mostrando exemplos, melhores práticas e benchmarkings. Todos os
participantes terão a oportunidade de falar sobre todos os temas. Usamos esta técnica para fazer com que os
participantes se sintam comprometidos com os temas e com as decisões tomadas. Ao final, os participantes terão a
linha mestra do plano.
No primeiro dia o foco será a definição das estratégias e no segundo dia discutiremos sobre como traduzir as
estratégias em plano de ações.
Tempo previsto: 2 dias

6 - Detalhamento do plano
A ADVANCE detalhará o plano com base nas informações e decisões tomadas durante a discussão executiva.
Eventualmente a ADVANCE requisitará esclarecimentos ou detalhamento sobre alguma área e poderá fazer novo
contato (remoto).
Tempo previsto: 10 dias úteis

7 - Apresentação executiva
A ADVANCE elaborará uma apresentação executiva (PPT) com os principais pontos do plano. A empresa poderá
utilizar estes slides para apresentar o plano para os colaboradores, sócios, investidores ou parceiros.
Tempo previsto: 2 dias para ADVANCE elaborar e 2 horas para apresentar

ADVANCE
Rua Afonso Braz 473 - 1 andar
04511-011 São Paulo, SP

Página 38

www.advanceconsulting.com.br
advance@advanceconsulting.com.br
(11) 3044-0867

Conteúdo do plano estratégico
A lista final de tópicos que serão parte deste documento será definida depois das entrevistas com os principais
executivos envolvidos no projeto. Neste momento, temos visibilidade dos tópicos:
1. Estratégia de longo prazo (3 a 5 anos)
• Análise do ambiente e tendências (3 a 5 anos) e as 6 perspectivas do plano:
• Política, economia, aspectos sociais e culturais
• Fornecedores e Parcerias
• Distribuidores
• Concorrentes
• Clientes
• Tecnologia
• Objetivos da empresa (onde você quer chegar em 3 a 5 anos)
• Estratégia (3 a 5 anos) (como você fará para atingir os resultados)
• Estratégias por perspectiva (como você vai fazer para atingir seus objetivos?)
• Estratégias por área funcional (como você vai fazer para atingir seus objetivos?)
2.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Objetivos e estratégia para o próximo ano
Objetivos da empresa para os próximos 12 meses (onde você quer chegar no próximo ano)
Análise das alternativas de estratégia de crescimento
Quais as oportunidades e ameaças
Quais os pontos fortes e fracos
Análise SWOT
Cruzamento SWOT gerando os direcionadores estratégicos
Estratégia geral da área (como fazer para atingir os objetivos?)
Análise das prioridades da área para o próximo período (por exemplo: projetos, mercados, clientes, produtos,
etc.)
Estratégias por área funcional (como você vai fazer para atingir seus objetivos para as áreas de: marketing,
vendas, operações, administrativo/financeiro, etc.)
Indicadores estratégicos da área (como será medido o sucesso da área?)
Qual será a estrutura funcional da área? (organograma, responsabilidades, etc.)

3.
•
•
•

Plano de marketing e vendas
Pontos fortes e fracos de marketing e vendas
Micro-concorrência (percebidos por marketing e vendas)
Objetivos de marketing e vendas

•

4. Plano de ações
• Plano de ações
• Cronograma de ações e acompanhamento de implementação do plano

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
•
Plano Estratégico (documento word)
•
Apresentação executiva (PPT)
• Cronograma de implementação do Plano Estratégico (excel)

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas com os principais executivos
3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
4 - Discussão preliminar da estratégia
5 - Discussão executiva da estratégia
6 - Detalhamento do plano
7 - Apresentação executiva

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
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Plano de negócios (Business plan)
Nossa visão da solução
O Plano de Negócios permitirá que a empresa busque recursos externos para acelerar o seu crescimento.
A ADVANCE coordenará a elaboração do Plano de Negócios trazendo informações de mercado e tendências.
Detalharemos cada uma das etapas a seguir.

1 - Reunião de kick-off
A reunião de kick-off será feita por videoconferência e:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações.
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
A ADVANCE fornecerá o texto do e-mail que deverá ser enviando aos participantes do processo, contendo:
• Explicação sobre a ADVANCE e sua atuação no mercado
• Porque fazer um plano de negócios neste momento do mercado e da empresa
• Cronograma de atividades e o que será esperado de cada um
• Convite para reflexão sobre o futuro nos próximos 3 anos
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Entrevistas com os principais executivos
O objetivo desta etapa é entender quais as expectativas e principais necessidades que a empresa tem em relação ao
cumprimento dos resultados para o período de 3 a 5 anos, incluindo:
• Histórico de atuação da empresa
• Estrutura organizacional
• Expectativas de crescimento os para próximos anos
• Principais desafios e necessidades
• Principais “desejos” e aspirações
• Principais percepções com relação a:
• Tendências de mercado
• Concorrentes
• Ameaças, riscos e oportunidades
Tempo previsto: 1 hora cada entrevista. Faremos até 3 entrevistas
A lista dos entrevistados será elaborada na reunião de kick-off. Nossa experiência mostra que deveriam ser
entrevistados: sócios majoritários e o diretor de vendas. As entrevistas poderão ser feitas via videoconferência. As
informações coletadas servirão como base para a condução da discussão executiva.

3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
O objetivo desta etapa é entender os movimentos e tendências do mercado onde a empresa atua e onde pretenderá
atuar. Levantaremos:
• Tendências tecnológicas que poderão afetar os negócios da empresa
• Tendências de mercado que poderão afetar os negócios da empresa
• Movimento de clientes e concorrentes
• Movimento dos fornecedores e distribuidores
Tempo previsto: 7 dias úteis
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4 - Discussão preliminar da estratégia
O objetivo desta etapa é “colocar na mesa” todas as possibilidades para o crescimento da empresa. A ADVANCE
apresentará sua visão do mercado e as alternativas de estratégias com prós e contras de cada uma delas. Nesta
reunião não tomaremos decisão alguma, apenas discutiremos sobre possibilidades de estratégias e ações.
Tempo previsto: 4 horas

5 - Discussão executiva da estratégia
Esta etapa será feita, no mínimo, 7 dias após a etapa anterior. O motivo é que queremos que os participantes tenham
pensado e amadurecido as possibilidades de estratégias discutidas e que se sintam confortáveis em tomar decisões.
Nesta reunião executiva, a ADVANCE apresentará o resumo da reunião anterior (discussão preliminar) e conduzirá
os participantes nas discussões para eleger as melhores alternativas de estratégias e ações para o crescimento da
empresa. A ADVANCE fornecerá um modelo de plano que será utilizado, ao longo da discussão executiva, para
registrar, de maneira estruturada, o que foi discutido.
Para cada um dos tópicos, o consultor da ADVANCE apresentará os principais conceitos envolvidos e conduzirá os
participantes para um amplo debate, mostrando exemplos, melhores práticas e benchmarkings. Todos os
participantes terão a oportunidade de falar sobre todos os temas. Usamos esta técnica para fazer com que os
participantes se sintam comprometidos com os temas e com as decisões tomadas. Ao final, os participantes terão a
linha mestra do plano.
No primeiro dia o foco será a definição das estratégias e no segundo dia discutiremos sobre como traduzir as
estratégias em plano de ações.
Tempo previsto: 2 dias

6 - Detalhamento do plano
A ADVANCE detalhará o plano com base nas informações e decisões tomadas durante a discussão executiva.
Eventualmente a ADVANCE requisitará esclarecimentos ou detalhamento sobre alguma área e poderá fazer novo
contato (remoto).
Tempo previsto: 10 dias úteis

7 - Apresentação executiva
A ADVANCE elaborará uma apresentação executiva (PPT) com os principais pontos do plano. A empresa poderá
utilizar estes slides para apresentar o plano para os colaboradores, sócios, investidores ou parceiros.
Adicionalmente, a ADVANCE mostrará para os executivos da empresa como o plano deverá ser apresentado para
investidores incluindo pontos a enfatizar, tempo e cadência da apresentação, como manter o investidor sintonizado,
como encerrar a reunião.
Tempo previsto: 2 dias para ADVANCE elaborar e 4 horas para apresentar e treinar o executivo da empresa

8 - Apresentação do plano para investidores
A ADVANCE participará da primeira reunião com investidores para dar tranquilidade ao executivo da empresa e
garantir que os pontos mais importantes do plano tenham sido colocados de maneira clara para o investidor.
Tempo previsto: 4 horas de reunião com os investidores
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Conteúdo do plano de negócios
A lista final de tópicos que serão parte deste documento será definida depois das entrevistas com os principais
executivos envolvidos no projeto. Neste momento, temos visibilidade dos tópicos:
1. Sumário Executivo
2. Empresas, produtos e serviços
3. Mercado-alvo e potencial de mercado
4. Plano de marketing e vendas
5. Equipe de gestão
6. Plano financeiro
7. Cronograma de implementação
8. Anexos

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
•
Plano de Negócio (documento word)
•
Apresentação executiva (PPT)
•
Planilhas com simulações financeiras usadas para elaboração do Plano de Negócios

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas com os principais executivos
3 - Desktop research (pesquisa via WEB)
4 - Discussão preliminar da estratégia
5 - Discussão executiva da estratégia
6 - Detalhamento do plano
7 - Apresentação executiva
8 - Apresentação do plano para investidores

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
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Pesquisas
Pesquisa de satisfação de clientes
Nossa visão da solução
Marketing é uma ciência matemática. Se tivermos os fatos e dados, então, conseguiremos estabelecer as estratégias
e ações corretas para gerar resultados. Por isto, a ADVANCE oferece o serviço de Pesquisa de Satisfação de
Clientes - para entender o que está acontecendo com os clientes e montar a estratégia correta de melhoria.
Detalharemos cada uma das etapas a seguir.

1 - Reunião de kick-off
A reunião de kick-off será feita por videoconferência e:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações, e definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
• Definiremos a lista de quem participará da pesquisa por WEB e por telefone
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Entrevistas com os principais executivos
O objetivo desta etapa é entender quais as expectativas com relação a pesquisa, incluindo:
• Percepção dos pontos que seriam elogiados pelos clientes
• Percepção dos pontos que seriam criticados pelos clientes
• Percepção dos pontos positivos e negativos da empresa na forma de tratar seus clientes
• Pontos que deveriam ser analisados na pesquisa
Tempo previsto: 1 hora cada entrevista. Faremos até 2 entrevistas
A lista dos entrevistados será elaborada na reunião de kick-off. Nossa experiência mostra que deveriam ser
entrevistados: sócios majoritários e o diretor de marketing. As entrevistas poderão ser feitas via videoconferência.

3 - Elaboração e aprovação do questionário
A ADVANCE, com base nos resultados das entrevistas com os executivos da empresa, e com base no seu
conhecimento de mercado e sua metodologia de pesquisa, elaborará o questionário de entrevista e submeterá à
contratante para aprovação. Tipicamente o questionário de entrevistas contém:
• Cargo e departamento
• Matriz para pontuação dos índices de satisfação - tipicamente temos itens sobre:
• Marca e Comunicação
• Qualidade dos produtos ou serviços oferecidos
• Preços e condições comerciais
• Prazo de entrega
• Satisfação com a Área Comercial
• Satisfação com a Área de Atendimento e Suporte
• Satisfação com a Área de Consultoria ou Serviços
• Satisfação com a Área de Treinamento
• Satisfação com parceiro ou canal que atende o cliente
• Pontos que admira na empresa
• Pontos onde acha que a empresa poderia melhorar
Tempo previsto: 5 dias úteis
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4 - Entrevistas por WEB
A ADVANCE mandará e-mail convidando os clientes a participarem da pesquisa. Depois de 3 dias mandaremos um
novo e-mail, apenas para quem ainda não respondeu, lembrando da pesquisa e da data limite.
Nossa experiência mostra que, em pesquisas por WEB, a taxa de respostas cai drasticamente depois de 2 dias.
Então, tipicamente, colocamos a data limite como sendo 6 dias úteis após o primeiro envio dos convites.
No e-mail que mandamos para os participantes, enviamos um código, onde conseguimos identificar quem respondeu
ou não a pesquisa. Adicionalmente temos, no formulário de entrevistas, campos para que o participante se identifique
(com nome, empresa e e-mail), com isto conseguimos identificar se alguém deu o “encaminhar” no e-mail e se ele foi
respondido por outra pessoa. Nossa experiência mostra que alguns gestores “encaminham” o e-mail com o link para
responder a pesquisa para várias pessoas no seu grupo de trabalho.
Tempo previsto: 6 dias úteis

5 - Entrevistas por telefone
A ADVANCE aplicará o questionário por telefone para um grupo seleto de participantes que a empresa designar.
Tipicamente são clientes cuja opinião é muito importante e que, por algum motivo, não responderam a pesquisa por
WEB.
A ADVANCE usará o método de exaustão, ou seja:
Cenário
Resultado
Conseguimos falar com a pessoa e fazer a entrevista
Sucesso
Conseguimos falar com a pessoa e agendamos uma entrevista

Ligaremos para fazer a
entrevista

Conseguimos falar com a pessoa e ela se recusa a fazer a
entrevista

Insucesso definitivo

O telefone está errado e não conseguimos o novo telefone

Insucesso definitivo

O telefone está errado e conseguimos pegar o novo telefone

Ligamos para o novo
telefone

Não conseguimos falar com a pessoa porque ela não está
mais na empresa, mas conseguimos pegar o nome da nova
pessoa

Ligamos para a nova
pessoa

Não conseguimos falar com a pessoa porque ela não está
mais na empresa e não conseguimos o nome da nova pessoa

Insucesso definitivo

Não conseguimos falar com a pessoa porque não está
disponível no momento

Faremos 5 tentativas para
falar com a pessoa

Tempo previsto: depende do número de entrevistas que serão feitas por telefone. Tipicamente de 10 a 15 dias úteis
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6 - Consolidação dos dados e análise
A ADVANCE fará a “limpeza” e consolidação dos dados. A limpeza inclui:
• Tirar entrevistas que não sejam válidas. Frequentemente temos pessoas que receberam o e-mail através de
“encaminhamento” do seu gestor, começam a responder a pesquisa, mas, por um motivo ou outro, acabam
escrevendo um monte de “besteiras”.
• Identificar respostas que estejam MUITO fora da média e separá-las para fazer uma análise mais detalhada.
A ADVANCE fará a análise das respostas e montará uma apresentação com o resultado da pesquisa (formato PPT)
contendo:
• Dados estatísticos de quem respondeu
• Índice de satisfação em cada um dos quesitos analisados
• Comparativo dos índices de satisfação com a média de satisfação de todos os colaboradores que já
responderam pesquisas com a ADVANCE - 1.500 profissionais de empresas de TI (revendas, integradores,
distribuidores e empresas de desenvolvimento de software)
• Recomendações de melhoria e de próximos passos
Tempo previsto: 7 dias úteis

7 - Apresentação dos resultados
A ADVANCE mandará o relatório com os resultados para a empresa contratante por e-mail e agendará um
videoconferência call para apresentar e discutir os resultados.
Tempo previsto: 2 horas

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
•
Apresentação dos resultados (PPT)
• Planilha com todas as respostas individuais (excel)

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Entrevistas com os principais executivos
3 - Elaboração e aprovação do questionário
4 - Entrevistas por WEB
5 - Entrevistas por telefone
6 - Consolidação dos dados e análise
7 - Apresentação dos resultados

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
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Pesquisa de satisfação de colaboradores
Nossa visão da solução
A Pesquisa de Satisfação de Colaboradores da ADVANCE foi desenvolvida para ser usada via Internet, permitindo
que a empresa conheça as principais necessidades e desejos dos seus colaboradores, bem como revelar de que
forma o colaborador enxerga a empresa.
É comum observamos investimentos significativos da empresa tanto para melhoria interna, profissional e pessoal, e
que nem sempre trazem o retorno desejado. Saber ouvir e entender os principais aspectos que motivam as pessoas
é fundamental para o crescimento estruturado da empresa.
A praticidade da pesquisa via Web, permite a participação de todos os colaboradores num curto espaço de tempo,
sem tirá-los de suas atividades diárias.
As perguntas têm caráter genérico, abrangem vários aspectos da empresa, são extremamente objetivas e de múltipla
escolha.

1 - Reunião de kick-off
A reunião de kick-off será feita por videoconferência e:
• Definiremos quem são os stakeholders (interessados), contatos e ponto focal para o projeto em cada uma das
empresas (Contratante e Contratada), com telefones e e-mails dos envolvidos.
• Repassaremos o cronograma, revisando as datas para cada uma das interações (reuniões, relatórios, etc.) em
cada etapa do projeto, e fazendo eventuais ajustes.
• Repassaremos os objetivos, etapas e entregas do projeto para assegurar que todos tenham as mesmas
informações.
• Definiremos as pessoas que participarão em cada etapa do projeto
• Definiremos a lista de quem participará da pesquisa
• Faremos a revisão do questionário que será aplicado e eventuais mudanças que a contratante desejar
A ADVANCE fornecerá o texto do e-mail que deverá ser enviando aos participantes do processo, contendo:
• Explicação sobre a ADVANCE e sua atuação no mercado
• Importância da pesquisa
• Data limite para resposta
Tempo previsto: 1 hora de reunião

2 - Envio dos convites
A ADVANCE mandará e-mail convidando os colaboradores a participarem da pesquisa. Depois de 3 dias
mandaremos um novo e-mail, apenas para quem ainda não respondeu, lembrando da pesquisa e da data limite.
Nossa experiência mostra que, em pesquisas por WEB, a taxa de respostas cai drasticamente depois de 2 dias.
Então, tipicamente, colocamos a data limite como sendo 6 dias úteis após o primeiro envio dos convites.
No e-mail que mandamos para os participantes, enviamos um código, onde conseguimos identificar quem respondeu
ou não a pesquisa. Adicionalmente temos, no formulário de entrevistas, campos para que o participante se identifique
(com nome, empresa e e-mail), com isto conseguimos identificar se alguém deu o “encaminhar” no e-mail e se ele foi
respondido por outra pessoa.
Tempo previsto: 6 dias úteis
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3 - Consolidação dos dados e análise
A ADVANCE consolidará todos os dados, fará a análise das respostas e montará uma apresentação com o resultado
da pesquisa (formato PPT) contendo:
• Dados estatísticos de quem respondeu
• Índice de satisfação em cada um dos quesitos analisados
• Comparativo dos índices de satisfação com a média de satisfação de todos os colaboradores que já
responderam pesquisas com a ADVANCE - 1.500 profissionais de empresas de TI (revendas, integradores,
distribuidores e empresas de desenvolvimento de software)
• Recomendações de melhoria e de próximos passos
Tempo previsto: 7 dias úteis

4 - Apresentação dos resultados
A ADVANCE mandará o relatório com os resultados para a empresa contratante por e-mail e agendará um
videoconferência call para apresentar e discutir os resultados.
Tempo previsto: 2 horas de reunião

Questionário de entrevista
O questionário poderá ser modificado na reunião de kick-off. No momento usamos o mesmo questionário para todas
as empresas que nos contratam, o que permite que a empresa tenha os índices comparativos com a média de todos
os profissionais que responderam até o momento. O questionário contempla:
• Idade
• Quanto tempo você trabalha (no mercado e na empresa)
• Quanto tempo trabalha na empresa
• Cargo
• Departamento
• Quanto tempo planeja continuar na empresa
• Avaliação geral da empresa
• O que mais admira na empresa
• O que gostaria que a empresa mudasse na forma de tratar os clientes
• O que gostaria que a empresa mudasse na forma de tratar os colaboradores
• Matriz para pontuação dos índices de satisfação - tipicamente temos:
• 4 itens sobre Estratégia da Empresa
• 2 itens sobre Gerenciamento
• 8 itens sobre a Supervisão
• 8 itens sobre Salário e Benefícios
• 6 itens sobre Treinamento e Capacitação
• 3 itens sobre Comunicação
• 5 itens sobre o Trabalho do Colaborador
• 3 itens sobre a Empresa
• Se o colaborador recomendaria um amigo para trabalhar na empresa

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará os documentos elaborados, a saber:
•
Apresentação dos resultados (PPT)
• Planilha com todas as respostas individuais (excel)

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Reunião de kick-off
2 - Envio dos convites
3 - Consolidação dos dados e análise
4 - Apresentação dos resultados

S1

S2

S3

S4

Observação: o cronograma de atividades será ajustado em comum acordo entre as partes na reunião de kick-off
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Consultoria de diagnóstico rápido
Diagnóstico geral da empresa
Nossa visão da solução
O Diagnóstico Geral da Empresa vai analisar e pontuar a maturidade de processos, ferramentas, indicadores e
gestão da empresa em diversas áreas de atuação, fazendo um comparativo com melhores práticas de mercado. Com
isto, a empresa terá segurança em estabelecer um plano de melhorias.
Detalharemos cada uma das etapas a seguir:
1 - Entrevista com os principais executivos
O objetivo desta etapa é entender a situação atual da empresa e os possíveis caminhos de melhoria.
Usaremos, durante as entrevistas, nossos modelos de “assessment” para pontuar a situação atual nas áreas ou
atividades:
Planejamento e gestão
• Crescimento orgânico - estratégia e principais ações
• Crescimento inorgânico - possibilidades
• Indicadores de desempenho
• Financeiro e administrativo
• RH
• Governança
Marketing
• Estratégia, plano e execução
• Geração de demanda
• Integração com vendas
Vendas diretas
• Organograma e funções
• Processos e metodologia de vendas
• Metas e remuneração
• Gestão da equipe de vendas
• Sobre os vendedores
• Indicadores de desempenho
• Produtividade da equipe de vendas
Vendas indiretas
• Plano de canais
• Programa de canais
• Seleção, recrutamento e gestão de canais
Tempo previsto: 2 horas com cada executivo
2 - Recomendação de atividades para melhoria
A ADVANCE, com base nos dados levantados na etapa 1, mais sua experiência no mercado, irá recomendar quais
as áreas e atividades que deverão ser priorizadas no processo de melhoria, visando trazer maior retorno sobre o
investimento. Adicionalmente mostraremos quais as ferramentas e instrumentos, em nível macro, que deverão ser
utilizados para as melhorias.
O objetivo desta etapa não é estabelecer detalhadamente, o “como” resolver e implementar as melhorias - isto será
fruto do trabalho das demais etapas, caso contratadas.
Tempo previsto: 1 hora de reunião
Entregas
• Planilhas de pontuação de assessment
• Relatório com recomendações de melhoria
• Cronograma recomendado para implementação das melhorias
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Reunião de alinhamento executivo (directions)
Nossa visão da solução
O Directions permite que o empresário ou executivo discuta com os consultores da ADVANCE buscando as melhores
alternativas para o seu negócio. Assim, ele terá mais segurança nas suas decisões.
A reunião (Directions) é interativa e não expositiva, e promove uma discussão ampla, estruturada e organizada, entre
os participantes para troca de ideias, discussão de benchmarks e definição de caminho, assegurando decisões
consistentes para a atuação da empresa no mercado.
Ao final da reunião os participantes terão uma visão clara dos rumos a serem seguidos e dos principais “pontos de
atenção” para ampliar a ocupação de mercado através de mecanismos de vendas indiretas (canal) maximizando o
valor para os acionistas.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Entrevista preparatória
A ADVANCE entrevistará os participantes da reunião, para identificar entre outros:
• Principais objetivos da empresa
• Principais expectativas e necessidades
• Principais desafios, “desejos” e aspirações
• Principais movimentos do mercado (clientes, concorrentes e parceiros)
• Histórico de atuação da empresa
• Percepção de pontos fracos e fortes da empresa
Tempo previsto: 1 hora de entrevista por videoconferência. Faremos até 2 entrevistas.

2 - Preparação do material
Com base nas entrevistas e no nosso conhecimento de mercado, a ADVANCE preparará uma lista de
recomendações de estratégias e ações com prós e contras de cada uma delas.
Tempo previsto: 5 dias úteis

3 - Reunião executiva
A ADVANCE fará uma reunião de 4 horas com os executivos, endereçando todos os pontos levantados nas
entrevistas e incluindo:
• Principais alternativas de estratégia para o crescimento da empresa
• Investimentos, recursos e estrutura necessária
• Ações para a implementação das estratégias escolhidas
Tempo previsto: 4 horas de reunião

4 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas-chave
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail
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Pontos a serem observados e discutidos na reunião
A lista final de pontos a serem observados e discutidos será elaborada a partir das entrevistas. Normalmente, a
reunião endereça os seguintes pontos:
• Visão geral dos rumos a serem seguidos e dos principais “pontos de atenção” para ampliar a ocupação de
mercado
•

Visão preliminar das oportunidades de melhoria (em Estrutura, Processos, Ferramentas, Cobertura, etc.) para
gerar aumento da efetividade

•

Visão dos anseios e necessidades dos vendedores ou canais de vendas (com relação a produtos, suporte,
relacionamento, marketing, ferramentas de gestão, etc.)

•

Visão de quais dos “custos de servir” canais e clientes tendem a gerar melhor retorno (“versus” os que apenas
drenam recursos)

•

Sugestão dos processos, ferramentas, indicadores e instrumentos de assessment e controle a serem
desenvolvidos oportunamente, numa etapa posterior do projeto

•

Plano de ação, simples e objetivo, que defina como o modelo discutido deverá ser implementado

•

Identificação de gargalos e de possíveis focos de resistência a mudanças ou focos de conflitos

Entregas
Ao final do projeto a ADVANCE entregará:
•
Relatório de recomendações (word)

Cronograma previsto
Cronograma previsto (em semanas)
1 - Entrevista preparatória
2 - Preparação do material
3 - Reunião executiva
4 - Relatório de recomendações
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Consultoria de implementação
Conselho consultivo
Nossa visão da solução
A implementação do Conselho Consultivo é uma das boas práticas recomendada para Governança Corporativa.
O Conselheiro deve:
• Participar das reuniões mensais para:
• Discutir estratégias e ações da empresa visando aumento de competitividade e lucratividade
• Acompanhar a execução do planejamento estratégico recomendando, quando necessários, ações e pontos
de melhoria ou ajustes pela mudança de cenário e mercado
• Aconselhar os sócios, quando necessário, por telefone ou e-mail, com relação à estratégia da empresa e ações
necessárias para sua execução
• Facilitar o acesso dos sócios, quando necessário, a outros executivos de mercado que sejam da rede de
relacionamentos da ADVANCE
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Informações prévias para os conselheiros
A contratante deverá enviar, com um mínimo de 3 dias, as informações, dados, relatórios e slides que serão
apresentados na reunião de conselho. O conselheiro deverá analisar todas as informações enviadas para que a
reunião de conselho seja altamente produtiva.

2 - Reunião de conselho
Assuntos que normalmente fazem parte das pautas das reuniões de um conselho:
• Conselho - Elaboração e amadurecimento do modelo de conselho
• Estratégias de longo prazo
• Crescimento orgânico
• Crescimento inorgânico (investimentos, alianças e fusões e aquisições)
• Maximização de valor da empresa para os acionistas
• Inovações, diferenciais e geração de valor para os clientes
• Planejamento estratégico
• Acompanhamento do plano e ações de melhoria
• Busca de eficiência operacional
• Governança corporativa
• Administração e financeiro
• Análise do ambiente e tendências
• Estratégia da empresa
• Indicadores de desempenho
• Evolução dos resultados, projeções e cenários
• Eficiência em processos, OPEX e CAPEX
• Recursos Humanos
• Estrutura da empresa, competências e eficiências
• Avaliação de desempenho atrelado a premiações e penalizações
• Atração e retenção de talentos
• Marketing
• Mercado-alvo e ações de marketing
• Campanhas e resultados
• Concorrência
• Vendas
• Estratégia e ações de vendas
• Forecast, pipeline e resultados
Tempo previsto: 4 horas de reunião
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3 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas-chave
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail.

Entregas
Relatório de recomendações (word)

Reunião preparatória
Antes de iniciarmos a participação no Conselho Consultivo faremos uma reunião preparatória para entendermos da
empresa:
• Histórico de atuação da empresa
• Planejamento estratégico da empresa
• Estrutura organizacional incluindo vendas diretas e indiretas
• Principais produtos e serviços com preços e margens
• Principais estratégias e ações de marketing e vendas
• Concorrentes
• Ameaças, riscos e oportunidades percebidas
• Perfil dos demais conselheiros e diretores
Se a empresa ainda não trabalha com Conselho Consultivo, então vamos usar esta reunião para, também, mostrar:
• Objetivos do Conselho Consultivo
• Diferença entre Conselho Consultivo e Conselho Administrativo
• Como estruturar e organizar as reuniões de Conselho Consultivo
• Tópicos que devem ser apresentados e discutidos nas reuniões de Conselho
• Como o CEO e os diretores devem apresentar seus resultados nas reuniões de Conselho
• Como elaborar a ata, divulgar decisões e cobrar resultados
Tempo estimado: 3 horas de reunião

Algumas empresas onde atuamos no Conselho Consultivo
•
•
•
•
•

Benner - empresa de sistemas de gestão empresarial
Telmart - integradora de sistemas de telecomunicações
Verto - integradora de produtos para área educacional (RJ)
Ibrati - desenvolvimento e implantação de soluções para Gestão de Pessoas da comunidade de Tecnologia da
Informação
Techne - empresa de sistemas para educação, saúde e governo
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Reunião de acompanhamento do plano estratégico
Nossa visão da solução
Nossa experiência mostra que as reuniões de acompanhamento são fundamentais para garantir sucesso de um
plano. Elas geram a disciplina necessária para que a execução seja feita de maneira eficiente.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Informações sobre a execução
Antes da reunião o consultor da ADVANCE enviará um e-mail com pedidos de informações e status das atividades.
Estas informações serão utilizadas para preparar o material da reunião e aumentar a eficiência da reunião de
acompanhamento.

2 - Reunião de acompanhamento
A ADVANCE participará das reuniões de acompanhamento da execução do plano, onde serão discutidos:
• Ações planejadas x realizadas
• Ações que não foram executadas, com os motivos e formas de recuperação
• Quais os obstáculos encontrados e como removê-los para ter sucesso na execução do plano
• Causas das falhas na execução do plano e como resolvê-las
• Discussões estratégicas de realinhamento e correções de rota
• O que pode ser feito de maneira diferente e melhor (melhores práticas que podem ajudar na execução das
atividades do plano)
• Organização das atividades para aumento de eficiência
• Discussões estratégicas de crescimento e oportunidades de mercado
• Recomendações de melhoria visando aumento de desempenho
Tempo previsto: 4 horas cada reunião

3 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas feita pela empresa contratante
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail.

Frequência recomendada para as reuniões de acompanhamento
Fase
1
2

Duração

Criticidade

Primeiro mês
3 meses subsequentes

Altamente crítica
Moderada

Frequência das reuniões de
acompanhamento
Semanal
Quinzenal

Entregas
Relatório de recomendações (word)
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Reunião de acompanhamento de plano de marketing
Nossa visão da solução
Esta etapa é fundamental para o sucesso da execução do plano. Nossa experiência mostra que os executivos de
Marketing têm muitas dúvidas na hora da execução do plano. O acompanhamento é feito por consultores altamente
experientes em Marketing que ajudam o parceiro a executar as tarefas estabelecidas no plano, dando segurança
para todos os envolvidos.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Preparação da reunião
Antes da reunião o consultor da ADVANCE enviará um e-mail com pedidos de informações e status das atividades.
Estas informações serão utilizadas para preparar o material da reunião e aumentar a eficiência do encontro
presencial.

2 - Reunião de acompanhamento
A ADVANCE participará das reuniões de acompanhamento da execução do plano, onde serão discutidos:
• Ações planejadas x realizadas
• Ações que não foram executadas, com os motivos e formas de recuperação
• “Roadblocks” (obstáculos) para a execução do plano e como retirá-los do caminho
• Melhores práticas que poderiam ser adotadas
• Apoio em marketing e vendas para que a empresa tenha melhor desempenho
• Recomendações de melhoria visando aumento de desempenho
Adicionalmente faremos:
• Revisão de material de marketing
• Revisão de web-site
• Revisão de convites para eventos
• Revisão de templates
• Envio de exemplos de material de marketing
Tempo previsto: 2 horas cada reunião

3 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas feita pela empresa contratante
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail

Entregas
Relatório de recomendações (word)
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Reunião de acompanhamento pós-treinamento do gestor de vendas
Nossa experiência mostra que fazer um acompanhamento pós-treinamento aumenta, em muito, a taxa de aderência
e uso do conhecimento ministrado durante o treinamento.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Preparação da reunião
Antes da reunião o consultor da ADVANCE se reunirá com o gestor da equipe de vendas, analisando como a reunião
foi preparada e dando sugestões para que a reunião seja mais produtiva.
Tempo previsto: 30 minutos de reunião

2 - Reunião de acompanhamento
O consultor da ADVANCE participará da reunião de vendas, ouvindo e tomando notas.
O consultor não interferirá na reunião.
Tempo previsto: 2 horas de reunião

3 - Feedback pós-reunião
Ao final da reunião, o consultor da ADVANCE se reunirá com o gestor para discutir e recomendar melhorias em:
• Liderança, gestão e como tratar com cada vendedor
• Como aumentar o desempenho de cada vendedor
• Pontos da metodologia que não estão sendo utilizados
• Melhorias recomendadas para a metodologia e processo de vendas
• Análise do forecast e pipeline
• Análise do funil de vendas
• Indicadores de desempenho de cada vendedor
• Planos de contas e de oportunidades de cada vendedor
• Gestão do processo de vendas
• Cadência e condução das reuniões de vendas
• Uso de marketing como apoio a vendas
• Recomendações de melhoria na conduta e cobrança dos vendedores
• Feedback da postura dos vendedores
• Pontos do treinamento que não estão sendo utilizados
• Melhores práticas em vendas consultivas que não estão sendo utilizadas
• Pontos que deveriam ter sido mais enfatizados na reunião
Tempo previsto: 1 hora de reunião
Recomendamos que a ADVANCE participe das 3 primeiras reuniões mensais. Depois disto, o gestor já saberá como
conduzir as reuniões para garantir a eficiência da equipe de vendas. As reuniões poderão ser por videoconferência.

4 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas feita pela empresa contratante
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail

Entregas
Relatório de recomendações (word)
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Reunião de acompanhamento pós-treinamento dos vendedores
Nossa experiência mostra que fazer um acompanhamento pós-treinamento aumenta, em muito, a taxa de aderência
e uso do conhecimento ministrado durante o treinamento.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Preparação da reunião
Antes da reunião o consultor da ADVANCE enviará um e-mail com pedidos de informações e status das atividades.
Estas informações serão utilizadas para preparar o material da reunião e aumentar a eficiência da reunião de
acompanhamento.
Tempo estimado: 1 dia de preparação prévia

2 - Reunião de acompanhamento
A ADVANCE participará das reuniões de acompanhamento, onde serão discutidos:
• Resultados das ações de vendas e marketing
• O que não deu bons resultados e alternativas para solucionar os problemas
• Quais os obstáculos encontrados e como removê-los
• Aplicabilidade do treinamento ao dia-a-dia dos vendedores
• Estudo de casos reais à luz do que foi abordado no treinamento
• Material de marketing e material de apoio a vendas
• Recomendações de melhoria visando aumento de desempenho
Tempo previsto: de 2 a 3 horas dependendo da participação dos vendedores

3 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Respostas para as perguntas feita pela empresa contratante
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail

Entregas
Relatório de recomendações (word)
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Reunião de acompanhamento do plano de canais
Nossa visão da solução
Uma vez de posse do plano e programa a empresa deverá ter rigor e disciplina na implementação para assegurar o
retorno do investimento feito e o sucesso junto ao canal.
Nossa experiência mostra que o ponto mais crítico é o acompanhamento (follow-up) para garantir que todas as
atividades planejadas sejam executadas e dar apoio para os responsáveis das atividades ajudando-os com melhores
práticas e removendo “road-blocks” (obstáculos).
Neste sentido estamos propondo um cronograma de acompanhamento do calendário de atividades e relatórios para
os stakeholders do projeto.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Preparação da reunião
Antes da reunião o consultor da ADVANCE enviará um e-mail com pedidos de informações e status das atividades.
Estas informações serão utilizadas para preparar o material da reunião e aumentar a eficiência do encontro
presencial. Adicionalmente, prepararemos:
• Lista de pendências da reunião anterior
• Encaminhamentos dados as pendências da reunião anterior
• Relatório enviado para os stakeholders com comentários e feedback deles
• Lista de atividades que deveriam ter sido executadas no período
• Dificuldades antecipadas, pela ADVANCE, para as atividades do período e alternativas de solução

2 - Reunião de acompanhamento
A ADVANCE participará das reuniões mensais de acompanhamento da execução do plano, onde serão discutidos:
• Ações planejadas x realizadas
• Ações que não foram executadas, com os motivos e formas de recuperação
• Quais os obstáculos encontrados e como removê-los para ter sucesso na execução do plano
• Causas das falhas na execução do plano e como resolvê-las
• Discussões estratégicas de realinhamento e correções de rota
• O que pode ser feito de maneira diferente e melhor (melhores práticas que podem ajudar na execução das
atividades do plano)
• Organização das atividades para aumento de eficiência
• Discussões estratégicas de crescimento e oportunidades de mercado
• Recomendações de melhoria visando aumento de desempenho
Tempo previsto: 1 hora cada reunião por videoconferência

3 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas feita pela empresa contratante
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail

ADVANCE
Rua Afonso Braz 473 - 1 andar
04511-011 São Paulo, SP

Página 57

www.advanceconsulting.com.br
advance@advanceconsulting.com.br
(11) 3044-0867

Frequência recomendada para as reuniões de acompanhamento
Fase
1
2
3

Duração

Criticidade

Primeiros 3 meses
3 meses
6 meses

Altamente crítica
Moderada
Baixa

Frequência das reuniões de
acompanhamento
Semanal
Quinzenal
Mensal

Recomendamos que a ADVANCE participe das 3 primeiras reuniões mensais. Depois disto, a empresa já saberá
como conduzir as reuniões para garantir a eficiência da execução do plano. As reuniões poderão ser por
videoconferência.

Entregas
Relatório de recomendações (word)
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Sessões de mentoria
Sessão de mentoria de 2 ou 4 horas
Nesta sessão o consultor da ADVANCE discutirá sobre um tema pré-determinado com o cliente, levando informações
e promovendo debate sobre o tema.
Etapas propostas para este projeto de consultoria:

1 - Preparação da sessão de mentoria
Antes da sessão de mentoria o consultor da ADVANCE entrará em contato com o cliente para identificar:
• Tema desejado para discutir na sessão de mentoria
• Principais expectativas e necessidades para a sessão de mentoria
• Principais desafios, “desejos” e aspirações da empresa a serem debatidos na sessão de mentoria
• Principais dúvidas a serem esclarecidas
Tempo previsto: 30 minutos de alinhamento

2 - Sessão de mentoria
A ADVANCE fará uma reunião endereçando todos os pontos levantados na sessão de preparação e incluindo:
• Principais conceitos, teorias e melhores práticas sobre o tema escolhido
• Principais alternativas de solução para os problemas identificados
• Discussão sobre aplicabilidade das alternativas
• Investimentos, recursos e estrutura necessária
• Plano de ações de melhoria
Tempo previsto: uma sessão de 2 ou de 4 horas

3 - Relatório de recomendações
Depois da reunião o consultor da ADVANCE enviará um relatório com os principais pontos discutidos e ações
definidas, incluindo:
• Resumo das discussões
• Decisões feitas
• Respostas para as perguntas feita pelo cliente
• Recomendações da ADVANCE
Tempo previsto: 3 dias para elaborar o relatório - que será enviado por e-mail

Temas que podem ser discutidos na sessão de mentoria
Qualquer tema relacionado as consultorias ou aos treinamentos oferecidos pela ADVANCE, incluindo:
Vendas diretas e indiretas (canais), marketing, gestão e administração.
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Material de apoio para consultorias da ADVANCE
Guia prático de remuneração
Este guia foi desenvolvido ao longo de anos de compilação de melhores práticas de estabelecimento de indicadores
de desempenho, política de avaliação de desempenho e remuneração para equipe de vendas. Com ele, sua empresa
terá segurança em estabelecer metas e remunerar os vendedores seguindo padrões de mercado.
Principais tópicos do Guia:
• Introdução
• A importância da remuneração
• Histórico no Brasil e melhores práticas
• Os principais pilares da remuneração
• A planilha de simulação financeira
• O que fazer e o que não fazer
• Indicação de vendas
• Cálculo do custo de vendas
• Salário variável e aceleradores
• Para quem pagar
• Quanto pagar
• Aceleradores e redutores
• Quando pagar
• Pagamento de comissão sobre o LÍQUIDO
• O que muda no modelo CLOUD
• Estabelecimento de metas e objetivos
• Comunicando a estratégia, metas e objetivos
• Negociando as metas e objetivos com cada colaborador
• Quantos objetivos deve ter um colaborador
• Como estabelecer os objetivos
• Como usar indicadores para estabelecer objetivos
• Indicadores mais utilizados para estabelecer objetivos
• Vendas
• Financeira
• Recursos Humanos
• Administração
• Operações
• Objetivos para gerenciamento de colaboradores(*)
• Avaliação de Desempenho
• Etapas do processo de estabelecimento de objetivos
• Revisões e avaliação do desempenho
• Revisões formal (semestral)
• Programa intensivo de melhoria
• Feedback
• Quanto pagar de bônus semestral
• Motivação
• Treinamento
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Guia de descrição de cargos
Este guia foi desenvolvido ao longo de anos de compilação de melhores práticas em estabelecimento de descrições
de cargos. Com ele, sua empresa terá segurança em estabelecer os cargos seguindo padrões de mercado.
Cargos descritos no Guia:
• Diretor de Marketing e Vendas
• Diretor de Marketing
• Diretor comercial
• Gerente comercial
• Administrador de Equipe de Vendas
• Pré-vendas
• Assistente de vendas
• Pós-vendas
• Vendas
• Comercial Jr
• Consultor de Negócios
• Coordenador de Vendas
• Inside Sales
• Gerente de Marketing
• Coordenador de Marketing
• Assistente de Marketing
• Gestor de canais (Channel Manager)
• Coordenador de canais
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Investimentos - valores referência
Os valores de investimento listados aqui são apenas para referência. A ADVANCE enviará uma proposta formal com
o valor definitivo depois de conversar e entender a realidade e necessidade do cliente. Em muitos casos estamos
listando uma faixa de valor, estipulado em função da complexidade do projeto de consultoria e do porte da empresa
cliente.
Consultoria
Consultoria de planejamento em vendas
Estruturação de vendas direta para aumento de desempenho
Análise do perfil comportamental da equipe de vendas
Desenvolvimento do plano e programa de canais
Plano e programa de canais para internacionalização

Investimento (*)
R$ 45.000,00 a R$ 70.000,00
R$ 120,00 por teste
R$ 45.000,00 a R$ 70.000,00
R$ 45.000,00 a R$ 70.000,00

Consultoria de planejamento de marketing orientado a vendas
Plano de marketing orientado a vendas
Estruturação da área de prospecção para aumento de desempenho (SDR)

R$ 35.000,00
R$ 39.000,00

Consultoria de planejamento em marketing
Plano estratégico de marketing
Plano de marketing para 1 ano

R$ 65.000,00
R$ 45.000,00

Consultoria de planejamento estratégico
Plano estratégico
Plano de negócios (Business plan)

R$ 65.000,00
R$ 65.000,00

Pesquisas
Pesquisa de satisfação de clientes
Pesquisa de satisfação de colaboradores

R$ 12.000,00 a R$ 20.000,00
R$ 3.500,00

Consultoria de diagnóstico rápido
Diagnóstico geral da empresa
Reunião de alinhamento executivo (directions)

R$ 6.500,00
R$ 6.500,00

Consultoria de implementação
Conselho consultivo
Reuniões de acompanhamento do plano estratégico
Reuniões de acompanhamento de plano de marketing
Reuniões de acompanhamento pós-treinamento do gestor de vendas
Reuniões de acompanhamento pós-treinamento dos vendedores
Reuniões de acompanhamento do plano de canais

R$ 8.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00

Sessões de mentoria
Sessões de mentoria de 2 horas
Pacote de 6 sessões de mentoria de 4 horas
Sessões de mentoria de 4 horas
Pacote de 6 sessões de mentoria de 4 horas

R$ 3.500,00
R$ 18.000,00
R$ 6.500,00
R$ 35.000,00

(*) Este custo é referente aos trabalhos em São Paulo. Para outras localidades, serão cobrados os custos de viagem, como passagem,
hospedagem, refeição e deslocamentos (taxi, pedágio, outros) em caráter de reembolso de despesa. A contratante deverá providenciar sala para
as reuniões e apresentações executivas com tela, projetor, flip-chart e coffee-break, se necessário. O projeto de consultoria poderá ser feito por
videoconferência onde não teremos os custos de viagem e deslocamento...
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Sobre a ADVANCE
Alguns de nossos clientes de consultoria dos últimos 3 anos
Participação em conselho e executive counseling
Ellevo, Techne
Plano Estratégico
BTO, Configr, Dakol, DBACorp, Digital Pages, Direct One, Eunerd, GST, Hipcom, Inova, Instruct, Inteligência de Negócios (IN1),
L3 Group, OfficerSoft, Siagri, Strada, Tecnoset, Telium, UmovMe, Under
Plano Integrado de Marketing e Vendas
AdHock, Aiken, Ajors, AMcom, e-MID, Forlogic, Gera, Get Card, ITB360, Leadfinder, Parceiros Cisco, Parceiros Google Brasil e
Latam, Parceiros SAP Brasil e Latam, Parceiros Softex, Sisterra, Solution Informática, Visual Software, WZtech, Propay, Quality
Desenvolvimento de canais
Accept/Positivo, Aker, Algar Telecom, Audaces, AWS (Amazon Web Services), Boa Vista Serviços, Cogra, Consinco, Conta Azul,
Digital Pages, DIMEP, eConstrumarket, Fbits, Forlogic, GE Healthcare, Gera, Globalweb, GST, Hipcom, IDData, Intelidata, IUGU,
Lanlink, Lexmark, Meus Pedidos, Migrate, Mobne, MVarandas, N&L, Neoway, Omie, Panasonic, Parceiros Softex, Premmiar,
Quality, Red Hat, RunRun.it, SAGE, Siagri, Sikur, SkyOne, Strada, SuperMicro, TmaxSoft, uMov.Me, Under, Veltec, WDG (IBM)
Planejamento de vendas e estruturação de equipe
Advantech, AMcom, Cisco, Concepta (USA), CTI Global, Dakol, Drava, Edsoft, eFlow, Focco, Forlogic, FWC, GDR7, Gera,
Grands, Grupo Viceri, iDtrust, Inteligência de Negócios (IN1), Lanlink, Lean Way, Level3, Megasul Sistemas, Migrate, MSV,
Neogrid, Neoway, Opus Software, Praxio, Propay, Prosperi, Safetec, SDC, Semantix, Senior, Sequenza, SkyOne, Stoque, Strada,
Superfrio, Techne, Thomson Reuters, Unous, Visual Systems, WAGO, Xtreme IT
Consultoria para aceleração para NUVEM incluindo redesenho da estratégia corporativa, marketing e vendas
Approach, AX4B, Cloud and Things (USA), Darede, Datarain, Dati, eMaster, Exanet (Argentina), Hepta, KXC, Nublify, OST, ST IT,
Teletex, Valcann, Veezor, Wikinet
Consultoria em planejamento de marketing e vendas, e acompanhamento mensal de resultados
2S Sistemas, Acom Sistemas, Agili Software, BZS Tecnologia, Checkmob, Cowdigital, DinCash.fun, Duobox, Duobox, Ecodefense,
Elite Software, Fatura Agil, Guenka, Hololights, Huner Ti Colaborativa, IDS, Inobram, Kuba, Lean Work, Makito Vendizap,
Mapperidia, Mar Virtual, Marke Sistemas, Mogo Sistemas, Photo Freela, Ponto Gestor, Publitech, QTI, Realize Hub, Selecty
Tecnologia, Servofiel Tecnologia, Softfocus, Softfocus, Sub100 Sistemas, Supera Sistemas, Tars, Telefonar Net, Tritavel, UDS
Sistemas, UDS Sistemas (TotalERP), Vigiar, Viva Web, Westcob, Widesys Sistemas
Coaching em vendas
Advantech, CTI Global, EdSoft, Drava, ThomsonReuters, Parceiros SAP

Alguns de nossos clientes de consultoria de 3 a 5 anos
Participação em conselho e executive counseling
Benner, Globalweb, Ibrati, SAGE, SkyOne
Plano Estratégico
Accion, AD-Digital, Benner, Cloud2b, Colégio Notarial, Comprova, Ibliss, IDData, Magna, Microservice, MR Computer, Objective,
OpenSpace, Pelissari, Planus, RedeHost, RTM, TIGS, Vert, WaBR
Plano de Marketing
Aquarius, Effective Software, e-Gen, Interfile, Microsoft (pesquisas e inteligência)
Plano Integrado de Marketing e Vendas
Betha Sistemas, Bracta, GTI, HostDime, ID-Brasil, Impeto, Infobusiness, JunSoft, Kamaleon, Parceiros Microsoft, Parceiros
SalesForce, PremierIT, Tecinco, Tenbu
Desenvolvimento de canais
3COM, A10Ti, Avaya, Bematech, Benner, Betha Sistemas, Boldcron, Claro Telecomunicações, Datasul, Gemco, Gesaworld, HP
Stores, IBM, Ingram-Micro, Intel, Itautec, Linx, Mazer, Microcity, Microsoft, Migrate, MUDE, Navita, NFe do Brasil, Office, Oracle,
Progress, RedeHost, SAP, Senior Sistemas, Serasa/Experian , Star Company, Taxweb, Tedesco, Telium
Planejamento de vendas e estruturação de equipe
Direct One, Effective, Exact Target (grupo Salesforce.com), Ez-Informatica, Interfile, MC1, Navita, Objective, Padtec, Pelissari,
Wine.com
Coaching em vendas
Equinix, Cisco, Neogrid
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Depoimentos de algumas das consultorias ADVANCE AWS PTP
"Os serviços de consultoria prestado pela ADVANCE, dentro do AWS Partner Transformation Program (PTP) foi uma
importante ferramenta para acelerar o desenvolvimento empresarial de nossa organização, provendo para os
dirigentes importantes insights sobre o endereçamento dos desafios do crescimento em um ambiente altamente
competitivo"
Wagner Andrade - CEO da dataRain
"O PTP foi um marco de transformação para Darede, em poucos meses conseguimos mais de 30 certificações,
nossa primeira competência (e a segunda já submetida), mas o maior aprendizado foi a transformação sobre como
nos posicionamos no mercado, e o nível de maturidade que trouxemos para diversos processos e áreas de negócio.
Agradecimento especial aos PDMs, ao Luis Pinto e ao pessoal da ADVANCE que já nos ajudaram muito até aqui"
Flávio Rescia - fundador da DAREDE
"Agradecemos todo empenho, atenção e compromisso da ADVANCE nesta consultoria de transformação de
negócios para atender o modelo de negócios da AWS! O resultado realmente foi muito satisfatório e visível com
o nosso upgrade na AWS para Select e Public Sector Partner"
Adriano Pimentel Lemos - Diretor da AX4B
"Nós da Wikinet ficamos extremamente satisfeitos com a oportunidade que nos foi dada pela AWS em parceria com a
ADVANCE de participar do PTP. Com a implantação do programa de aceleração foi necessário uma auto análise da
empresa, que nem sempre é muito fácil, visto que temos que estar abertos à críticas no que se refere a toda sua
estrutura e, abertos para modificar/ajustar processos, estratégias e planejamentos. O PTP é dinâmico e exigiu da
Wikinet bastante envolvimento e disciplina entre as áreas e pessoas, fundamental para o sucesso desse trabalho"
Simone Rodrigues - Diretora da Wikinet
"A experiência de participar do programa de transformação de parceiros (PTP) foi extremamente importante no
desenvolvimento do nosso negócio, nos proporcionando grande amadurecimento comercial e técnico em um
prazo muito curto de tempo. A ADVANCE, em conjunto com a equipe de Setor Público da AWS, nos ajudou a
aprimorar nossa visão do mercado e nos mostrou os melhores caminhos para um crescimento sustentável e
perpétuo, modificando a forma como nos posicionamos no mercado de consultoria em nuvem"
Diogo Dantas - Diretor da Veezor
"Nós da Nublify ficamos muito felizes pelo convite em participar do AWS Partner Transformation Program (PTP) e
contar com a consultoria sensacional prestada pela ADVANCE. O programa aborda vários pontos importantes da
empresa e ajudou a Nublify a realizar um trabalho que é muito complexo: a própria auto análise. Com isso
identificamos como acelerar nosso crescimento e também a desenvolver todas as habilidades necessárias para
aumentar as vendas e crescer dentro do programa de parceria da AWS. Deixo um agradecimento especial ao Luis
Pinto nosso mentor no programa e também para nossa PDM, Giovana Gaspar. Agradeço ao time AWS pelo
envolvimento e apresentações realizadas para nosso time técnico e de vendas"
Fabio Lucinari - CEO da Nublify
"O programa AWS PTP foi muito produtivo. Nós conseguimos definir uma estratégia comercial de aceleração para
os negócios em Nuvem, e estabelecemos parcerias comerciais bem importantes em RIS e PACS. Implementamos o
CCoE, treinamos e certificamos o time, e conquistamos o selo de Advanced Tier. Agradecemos a ADVANCE e a
Giovana Deike pelo apoio"
Alex Assis - CEO da KXC Tecnologia
"O programa PTP trouxe uma excelente visão de negócios e de como trabalhar de forma mais efetiva próximo à
AWS. O trabalho foi conduzido muito bem pela ADVANCE e pelo time da AWS, garantindo a imersão e absorção do
conteúdo por toda a equipe da ST IT. As atividades executadas durante o programa, foram muito
enriquecedoras para as equipes técnica e comercial. Muito obrigado ao Jorge Moukarzel e Dagoberto Hajjar por
esta experiência e por toda competência em passar o conhecimento"
Maurício Carvalho - CEO da ST IT
"A experiência de participar do programa PTP foi desafiadora mas com ótimas recompensas. Validamos conceitos
que já praticávamos corretamente, aprendemos muito sobre posicionamento e estratégia, e sobretudo colocamos
nosso time em outro patamar de conhecimento em AWS, do comercial ao técnico. Tivemos ganhos muito
perceptíveis, tanto de pessoas certificadas quanto o aumento no volume de oportunidades. Agradecimentos mais que
especiais à nossa PDM Giovana, todo o time de Public Sector Brasil da AWS, e ao time da ADVANCE Consulting.
Realmente foi uma jornada de parceria e passagem de conhecimento de muito valor"
Sérgio Leandro - CEO da OST Tecnologia
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Depoimentos de alguns do clientes de consultoria ADVANCE
"A consultoria que a ADVANCE realizou com a nossa empresa, customizada à nossa necessidade e alinhada aos
nossos objetivos de crescimento, tem sido fundamental para o trabalho da nossa equipe comercial. O
aprendizado e reciclagem através das capacitações e a troca de experiências motivaram maior dedicação do
nosso time a alcançar nossos desafios"
Maria Cristina Prado Boris - Diretora - Lanlink Soluções
"A consultoria foi de grande valor, com muito aprendizado e novas informações sobre o mercado de TI. Esta foi a
segunda consultoria com a ADVANCE e mais uma vez foi essencial para nos colocar no caminho para atingirmos
nossos objetivos"
Florêncio Pereira Neto - Diretor Operações - Hipcom Informática
"Consultoria com conteúdo muito útil e metodologia de apresentação muito agradável. A leitura feita pela Ivia
da nossa empresa foi muito assertiva e nos ajudou a validar nossas estratégias com maior aprofundamento nos itens.
Certamente saímos melhores destes encontros e estamos hoje colocando em prática muito do que nos foi passado.
Obrigado a Ivia pela condução e ao time de suporte ADVANCE"
Carlos R Drechmer - CEO - ACOM Sistemas
"O trabalho com o consultor Jorge da ADVANCE foi extremamente valioso para nossa equipe de vendas. O Jorge
nos escutou, entendeu nosso cenário e visualizou onde ele poderia contribuir para a melhoria dos nossos processos
comerciais. Foi trazida uma metodologia inovadora e ensinada para nossa equipe com muita didática. Nas
semanas seguintes já estávamos vendo melhorias e resultados da metodologia com nossos vendedores.
Agradecemos a atenção com a nossa empresa e a contribuição realizada"
Marcelo Woiciechovski - CEO - UDS Sistemas
"A consultoria da ADVANCE com o Jorge, foi muito eficiente, ele foi na raiz de algumas dúvidas que nós tínhamos e
nos ajudou com excelentes exemplos a nos ajudar na formação das nossas definições. Tanto que na reunião final,
como montamos um planejamento entre a penúltima e última reunião, muitos dos conceitos já haviam sido
implementados por nós"
Reginaldo José Schollemberg - CEO - Mapperidea
"A consultoria foi muito importante para a nossa empresa, conseguimos abordar detalhadamente pontos importantes
para a nossa estratégica de crescimento"
Clara Becker - CEO - Duobox Sistemas
"O Jorge contribui muito positivamente com nossas iniciativas. Trouxe um olhar criterioso e nos ajudou a avançar
em projetos e ações com um foco maior na conversão de vendas e atração de leads. Apesar de não apresentar
nenhuma técnica inovadora, conseguiu trazer mais organização e metodologia para que possamos alavancar nossos
resultados".
Clayton Rocha Barbosa - Gerente de Marketing - Propay
"Consultoria não faz milagre! Quem faz é o empresário. A magia acontece na sinergia de tudo o que compõem um
negócio, como o desafio do crescimento exponencial. A troca de experiência com consultores especializados no
segmento de TI, a metodologia desenvolvida, detalhada, explicada e aplicada são os fatores que contribuíram na
transformação das estratégias da empresa, alinhando as boas práticas e evoluindo com segurança. E o resultado já
chegou, sinalizando a assertividade do caminho planejado. Altamente recomendado!
PS: Cuidado com a Ivia Marim ... ela tira seu sono! Consultora espetacular da mais alta competência. Altamente
recomendada!"
Eloi Mamcasz - CEO - Ponto Gestor
"Como estamos na fase de reestruturação do processo de Marketing e Comercial, a consultoria chegou em boa hora
para nortear todo o nosso processo e aprimorar o que tínhamos em mente, organizando melhor o nosso
planejamento estratégico e principalmente unindo as equipes de MKT e Comercial, fortalecendo a sinergia e a
mesma linguagem com um processo muito mais comunicativo e de engajamento"
Djair Hernane Bim - CFO - Elitesoft
"A consultoria da ADVANCE por intermédio da Ivia foi muito providencial para a nossa empresa, nos ajudando a
realizar um exercício de reflexão extremamente importante para direcionar os rumos do nosso departamento de
marketing e confirmar algumas rotas que ainda estávamos com dúvidas se o caminho que estávamos percorrendo
estava correto".
Felipe Augusto Castanheira Silva - Diretor - Leanwork Group
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"A credibilidade e senioridade da ADVANCE em lidar com os CEOs de nossos parceiros, no desafio de estruturar
uma estratégia de Marketing e sua integração com vendas, foi fundamental para levarmos estes parceiros a um novo
patamar de geração e execução de pipeline"
Renata Rico - Alliances & Channels Director - SalesForce Brazil
"O diferencial da consultoria que recebemos da ADVANCE está no nível de customização que obtivemos onde o
conteúdo compartilhado estava 100% alinhado com a realidade do dia-a-dia dos participantes. Com isso, a mudança
de postura foi imediata com ganhos de eficiência da equipe já no curto prazo"
Ana Claudia Plihal - Diretora Comercial - Cisco do Brasil
"Quero parabenizar a ADVANCE pelo treinamento realizado na NeoGrid. O retorno dos gestores comerciais, bem
como dos vendedores foi excelente. Já percebemos no "dia a dia", bem como em nossa construção de funil, o efeito
do treinamento. Superamos a meta do primeiro trimestre e certamente, vocês contribuíram para esse sucesso!"
Bruno Teixeira - Diretor comercial - NeoGrid
"A consultoria cumpriu com o papel desejado. Conseguimos avançar mais rapidamente com o conhecimento
adquirido. Hoje depois de 6 meses da execução do projeto já contamos com mais de 15 canais. Neste ano devem
representar 30% das receitas geradas".
Tiago Zana Girelli - CEO - FBITS
"A Neogrid é uma empresa multinacional brasileira com operações nos Estados Unidos, Europa e Japão. Nós somos
especialistas em sincronizar a cadeia de suprimentos, atendendo tanto o varejo quanto manufatura e a distribuição,
eliminando rupturas e gerando caixa para todas as empresas. Com o nicho grande de mercado que têm para
atender, agora em novembro, contratamos a ADVANCE para lapidar o programa de Canais, e assim fazer melhorias
para o ano de 2020"
Gláucio Gonçalves - Head de Parcerias & Canais - Neogrid
"A ADVANCE é um grande parceiro de treinamento da SAP, que vem nos apoiando em diversas ações de
desenvolvimento de nossos canais de vendas. Durante o treinamento de marketing, tivemos a oportunidade de
utilizar um modelo baseado em canvas, com exercícios práticos e interativos, tornando a experiência de aprendizado
muito rica e produtiva! Os participantes aproveitaram bastante e nos passaram excelentes feedbacks!"
Alexandra Tavares - Channel Development Manager - SAP Brasil
"Já realizamos diversos trabalhos com a ADVANCE e todos foram entregues com muita qualidade, dedicação e olhar
crítico. A ADVANCE nos ajudou a entender melhor nossos parceiros comerciais e nosso mercado de atuação,
possibilitando um direcionamento eficaz de nossos esforços de marketing. Agradeço ao Dagoberto e equipe pela
parceria e com certeza muitos projetos entre Microsoft e ADVANCE estão por vir".
Giovanna Garcia - Partner Channel Marketing Manager - Microsoft Brasil
"A Neoway é uma empresa especializada na criação de solução de inteligência de mercado através de uma
plataforma de Data Science. Com o desafio de expandir suas vendas para novos mercados, a Neoway criou uma
área de vendas indiretas. Em julho de 2015 firmamos acordo com a ADVANCE para a consultoria de como criar,
implementar e obter resultados através do modelo de parceria com empresas do segmento de Business Intelligence,
ERP, Cloud e CRM. Tivemos neste processo o apoio incondicional da ADVANCE, através de seus consultores, nos
seguintes módulos: Prospecção, Recrutamento, Capacitação, Engajamento, Vendas e Deployment. Após 4 meses do
início dos trabalhos, conseguimos engajar através do programa de Canais Neoway, 28 novos parceiros, com
prospecção de 110 novos negócios em andamento através de regiões do Brasil como: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais"
José Luis Fogaça de Lima - Diretor de Canais - Neoway
"A consultoria foi bastante proveitosa e voltada para nossa realidade, sempre tivemos dificuldade em encontrar
consultores que entendessem exatamente o que fazemos e como trabalhamos para depois sugerirem mudanças,
mas com a ADVANCE isso bem tranquilo, pois possuem profissionais com vasta vivência de mercado e de suas
nuances"
Marenir da Silva Graf - CEO - Intelidata
"O Plano Integrado de Marketing e Vendas apresentou um conteúdo muito útil e importante, para qualquer empresa
que trabalhe com tecnologia"
Ladmir da Penha Carvalho - CEO - Alterdata
"Foi de extremo valor a consultoria ADVANCE, esclarecendo e nos ajudando com pontos em nosso planejamento
estratégico e estrutural da empresa. Tenho certeza de que teremos uma parceria para novas demandas"
Gilmar Pauletto Eles Junior - CEO - BTO Suporte em Tecnologia da Informação
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"Com o programa desenvolvido para a nossa empresa pudemos nos atualizar em relação as técnicas mais modernas
de vendas. A adaptação de conteúdos para discutirmos a nova realidade de vendas foi muito importante e nos ajudou
a tomar algumas ações. Os pontos mais relevantes do treinamento estão sendo transformados em ferramentas para
que os conhecimentos adquiridos possam ser aplicados. Gostamos muito da didática da Ines, a instrutora que nos
conduziu neste programa de treinamentos com sessões de mentoria"
Alessandro Santos - Gerente de Engenhara e Suporte - WAGO
"A Ivia ajudou muito com sua experiência e conhecimento do nosso negócio. Recebemos vários insights para
melhorar nossa operação e também uma análise rica no aprofundamento de detalhes relevantes. Somos gratos a
oportunidade de relacionamento e pela evolução proporcionada por ela"
Fernando Osmarini - LeadFinder Tecnologia em Marketing
"Os consultores da ADVANCE conseguiram reunir conhecimento com experiência prática, resultando em mais uma
entrega de qualidade"
Gustavo de Martini - Diretor Comercial - Benner
"Entendemos que os trabalhos de consultoria e apoio nas identificações dos GAPs nos mecanismos comerciais
utilizados aqui na Intragroup foram de extrema importância para definição, implementação das novas estratégias e
principalmente para os novos rumos na organização"
Rafael Vanderlei - Sócio - Intragroup Tecnologia da Informação
"Contratamos a ADVANCE, nos últimos meses, para três projetos. Um Plano de Canais, a revisão de nosso Processo
Comercial e, por fim a revisão anual de nosso Planejamento Estratégico. Os projetos foram conduzidos com
eficiência, seguindo os cronogramas estabelecidos e, produziram, ao final de cada um, resultados bastante
satisfatórios. Podemos dar ótimas referências do trabalho da ADVANCE"
Silvio Souza - Diretor Comercial - Consinco
"Quero agradecer ao Dagoberto e toda sua equipe. Planejamento adequado, entendimento do projeto, sempre
disponível e atencioso para tirar as dúvidas e alinhar o andamento do projeto. Experiência muito boa trabalhar com
vocês. Obrigado!"
Vinícius Pradella - Supervisor de MKT e Inteligência de Mercado - Shift
"O trabalho de consultoria conduzido pela ADVANCE, em parceria com o Google, foi fundamental para o Plano de
Crescimento 2019 da Calina. Em nossas conversas, conseguimos evoluir de uma ideia para uma rota de sucesso em
construir uma Máquina de Leads. Ficamos muito satisfeitos com o trabalho!"
Daniel Palis - Diretor - Calina Marketing Digital
"A consultora para desenvolvimento de canais foi muito importante, não só para nos ajudar na estratégia de
crescimento, como também na melhoria de processos em várias áreas, além de nos estimular na criação de
metodologias para treinamento e implantação. Nos fez pensar em várias outros gaps e em soluções de melhorias de
atendimento, bem como novas perspectivas de crescimento com criações de novos produtos. Grande aprendizado
em pouco tempo"
Florêncio Pereira Neto - Diretor de Operações - Hipcom Informática
"A ADVANCE é uma consultoria parceira, que nos suportou a levar um conhecimento superimportante ao nosso
ecossistema de parceiros, fazendo com que eles possam elaborar seus planos de marketing totalmente integrado
com vendas, se baseando em atividades que realmente serão executadas, e com as lideranças adequadas"
Tatiana Fontes - Gerente de Marketing - Zendesk
"A pesquisa nos trouxe um panorama da associação que está sendo possível desenvolver ações estratégicas para
atender a demanda das empresas. Um excelente trabalho!"
Andresa Cantolini - CEO - PISO (Polo Industrial de Software)
"A Accept, na qualidade de integrador oficial da Supermicro no Brasil, utilizou os serviços da ADVANCE para
elaboração de um plano de canais. O serviço prestado pela ADVANCE foi extremamente profissional. O consultor
que conduziu as atividades se mostrou profundo conhecedor do assunto e procurou estabelecer regras se
posicionando nas possíveis necessidades e conflitos que um plano de canal pode ter, procurando sempre trazer
concórdia e pontos convergentes, sem perder o interesse principal do plano."
Silvio Ferraz de Campo - Sócio/Diretor - Accept Brasil
"A ADVANCE entendeu o nosso negócio de forma completa, fazendo um excelente diagnóstico da nossa empresa e
do mercado que nos permitiu ter um olho crítico do presente e uma visão clara do futuro".
Thierry Giraud - Presidente - Sage XRT
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Consultores da ADVANCE
Dagoberto Hajjar
Mais de 40 anos de experiência nas áreas de negócios e TI.
Entre 1980 e 90, trabalhou no Citibank em diversas funções de tecnologia e de
negócios. Trouxe para o Citibank Brasil um arrojado sistema para mesa de captação e
participou do restrito grupo de idealização e implementação da Interchange. Foi um dos
primeiros funcionários, no Brasil, a serem premiados por "Excelência em Serviços".
Em 90 foi convidado pelo ABN-Amro para o desafio de implementar um
sistema de automação de agências baseado em tecnologia client-server, então,
completamente inovador para a época.
Trabalhou, durante 10 anos, na Microsoft contando com grandes realizações e muito
sucesso exercendo, entre outros, as atividades de Diretor de Internet, Diretor de
Marketing, e Diretor de Estratégia. Recebeu, do próprio Bill Gates, o prêmio de melhor
funcionário da Microsoft - sendo a primeira vez que este prêmio fora concedido para um
"não-americano".
Em 2002 fundou a ADVANCE que conta, hoje, com mais de 2.500 clientes, mais de 500 projetos de consultoria,
mais de 20.000 profissionais treinados, mais de 50 pesquisas realizadas no mercado Brasileiro, 6 livros
publicados, 8 ebooks e participação como palestrante em mais de 150 palestras.
Formado em Matemática e Física Nuclear pela USP.

Jorge Moukarzel
Jorge conta com mais de 30 anos de experiência como executivo e consultor nas
áreas de Gestão de Marketing, Planejamento Estratégico, Estruturação de
Processos de Vendas, Gestão de e-Business e Gestão de TI.
Teve sua carreira executiva, reconhecida e premiada, em empresas de tecnologia e
telecomunicações, incluindo Itautec, Equitel e Siemens, no Brasil e no exterior.
Em 2010 foi convidado a ser sócio da ADVANCE onde coordena toda a área de
consultoria, contando com mais de 200 empresas atendidas com projetos em
Planejamento Estratégico, Estruturação de Vendas, Estruturação de Canais e
Planejamento de Marketing e Vendas, incluindo Advantech, Algar, AWS, AX4B,
Benner, Betha, Boa Vista Serviços, Consinco, DIMEP, FWC, GE Healthcare,
Google, IBM, IUGU, Panasonic, ProPay, SalesForce, SAP, Sebrae, Semantix,
Siagri, SkyOne, Softex, Tecnoset, uMov.Me, WDG/IBM entre outras.
Graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com pós-graduação em
Administração Mercadológica pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão Integrada de Negócios e
Tecnologia pela ESPM/ITA.
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Ines Precivalle Annarumma
Inês conta com mais de 20 anos de experiência e vasto conhecimento nas áreas de
vendas diretas, indiretas, gestão e vendas através de canais, gestão de equipes,
estratégias de marketing para geração de demanda e oportunidades
Teve sua carreira centrada nas áreas Comercial e Marketing de grandes multinacionais
de tecnologia como IBM, Microsoft e Compaq/HP
Inês ganhou diversos prêmios anuais de vendas, por superação de metas em todas as
empresas em que trabalhou
Em 2006 foi convidada a ser sócia da ADVANCE onde coordena toda a área de
treinamento, contando com mais de 20.000 profissionais treinados, incluindo executivos
de empresas tais como: AMcom, AWS, Cisco, DELL, Grenke, IBM, Lenovo, Lumen (CenturyLink), Mega
Sistemas, Neogrid, Neoway, SalesForce, SAP, Sebrae, SkyOne, Softex, Thomson Reuters, Totvs, Zebra e
Zendesk entre outros
Graduada em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo e MBA em Marketing de Serviços pela FIA/USP

Silvino Lins
Silvino, há mais de 25 anos dirige, desenvolve e estuda modelos de
Go-to-Market, com foco na evolução contínua das áreas de vendas e marketing
multicanal (físicos e digitais). Como executivo, consultor e palestrante vem fazendo o
Planejamento Estratégico, Desenho de Processos de Vendas e Marketing com foco
em crescimento acelerado e liderando as iniciativas de Transformação Digital de
Vendas e o reposicionamento de empresas
Com uma carreira executiva largamente reconhecida foi Diretor de organizações de
Vendas, Pré-Vendas, Marketing e Canais, em empresas como HP - Brasil e LATAM (16
anos) onde foi premiado como “CRN-Campeões do Canal” por mais de 10 anos seguidos,
Progress Software
(5 anos), e em projetos em empresas como Lenovo e Fundação Ezute
Graduado em Engenharia Eletrônica com ênfase em Computação Digital e
Microprocessadores pela FAAP/FEI e com mestrado profissional em Marketing/MBA pela
FEA USP - Universidade de São Paulo. Nos últimos anos fez diversas atualizações e especializações, entre as quais,
“Marketing in a Digital World” (UoI - University of Illinois), Digital Transformation Strategy (UB - University of Boston) e
“Leading Change in Times of Disruption: u.lab” (MITx - Massachussets Institute of Technology)
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Vera Lúcia da Silva
Vera conta com mais de 32 anos de atuação profissional, com vasta experiência em
gestão comercial, marketing, canais de vendas e distribuição e SAC
Atuou como executiva em empresas como Seara Alimentos, Sul América, Senior
Sistemas, Telemática, Benner Sistemas, Grupo Digicon, FGV, entre outras
Em 2017 foi convidada pela ADVANCE para atuar como consultora com a missão de
dar aos nossos clientes: crescimento do volume de vendas, aumento de market share
e melhoria da qualidade do pós-venda, atuando nas áreas de Vendas, Canais e
Relacionamento com o Cliente
Atuou como professora universitária nas cadeiras de Gestão da mudança e gestão de
Vendas
É graduada em Administração pela Univali e MBA em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas, com cursos de Extensão em Gestão de Canais de Venda, Psicodinâmica Aplicada a Negócio e
Coaching Executivo

Ivia Marin
Ivia conta com mais de 17 anos de experiência nas áreas de Marketing e Inside Sales
Tem grande vivência na elaboração de estratégias e ações de marketing tradicional,
marketing digital, marketing de relacionamento, criação de engenhos de geração de
demanda e de oportunidades, e táticas de marketing para cada etapa do funil de
vendas,
encurtando o ciclo de vendas e aumentando as taxas de conversão do funil e a
eficiência em vendas
Atuou em vários projetos de marketing em empresas de tecnologia incluindo a Senior
Sistemas onde seu projeto conquistou o prêmio Top Of Mind de RH por 2 anos
consecutivos, garantindo para a Senior posição de destaque no mercado
Em 2017 foi convidada pela ADVANCE para consultora de marketing
Formada em Administração de Empresas pela FURB e pós-graduada em Gestão Estratégicas de Marketing pelo
Grupo Uniasselvi, com cursos de Extensão em Implantação de Projetos de CRM e Ações de Marketing para terceira
idade - ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Atuou como professora universitária nas cadeiras de Marketing e Marketing de Relacionamento
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Livros ADVANCE
A ADVANCE tem 4 livros publicados que se transformaram em sucesso de vendas entre as empresas brasileiras. Os
livros podem ser utilizados como material de apoio para os Treinamentos. Com a aquisição de mais de 20
exemplares a Editora AGBooks consegue fazer uma edição personalizada encartando uma página adicional de “Boas
Vindas” no livro.
Guia Prático do Empresário de Sucesso
Este livro foi elaborado por 6
especialistas de mercado e traz uma
série de dicas para que os
empresários possam aplicar
conhecimentos e melhores práticas de
administração, marketing e vendas em
sua empresa.
São abordados temas como:
• Planejamento Estratégico
• Planejamento de Recursos Humanos
• Planejamento de Marketing
• Planejamento e Controles Financeiros
• Planejamento e Gestão de Vendas
• Organização Empresarial
• Os 7 Passos do Gerenciamento de Projetos
• Os 7 Passos para a Tranquilidade Jurídica
• Empreendedorismo em 7 passos
• Fusões aquisições e alianças estratégicas
• Definindo o preço do seu produto ou serviço
• Vendas através de terceiros (canais)

Conversando com o Tio Salim sobre Vendas
Dagoberto desmistifica “Vendas”
através de uma série de conversas
bem humoradas com o seu Tio Salim.
O resultado é uma série de valiosas
dicas para ajudar os vendedores e os
empresários a melhorarem o
desempenho e a eficiência comercial.
São abordados temas como:
• O que é vendas consultivas
• Prospecção e qualificação de oportunidades
• Estratégia e concorrência
• Influência e negociação
• Planejamento e produtividade
• Gestão de equipe de vendas
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Conversando com o Tio Salim sobre Gestão
Dagoberto desmistifica “Gestão
Empresarial” através de uma série de
conversas bem humoradas com o seu
Tio Salim. O resultado é uma serie de
valiosas dicas para ajudar os
empresários a melhorarem o
desempenho e a eficiência
operacional de suas empresas.
São abordados temas como:
• A vida do empresário
• O governo e o mundo empresarial
• Estratégia
• Gestão
• Processos
• Inovação
• Vendas
• Fusões e aquisições
• O que fazer em épocas de crise
• Como usar a tecnologia a favor dos negócios

Conversando com o Tio Salim sobre Marketing
Dagoberto desmistifica “Marketing”
através de uma série de conversas
bem humoradas com o seu Tio Salim.
O resultado é uma série de valiosas
dicas para ajudar gestores de
marketing e os empresários a
melhorarem seu posicionamento e
geração de demanda.
São abordados temas como:
• O que é marketing e geração de demanda
• Estabelecendo os objetivos
• Posicionamento para o mercado
• Principais ações de geração de demanda
• Campanhas estruturadas
• Eventos e geração de demanda
• Engenho de geração de oportunidades
• Gestão do programa
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eBooks ADVANCE
A ADVANCE publica, regularmente, eBooks baseados nos conteúdos dos seus treinamentos. Você pode baixar os
eBooks em: https://www.advanceconsulting.com.br/ebooks
eBooks disponíveis no momento:
Cloud business transformation
São abordados temas como:
• Como a nuvem gera oportunidades fantásticas de
crescimento
• Como o canal de vendas e distribuição mudará ao
longo dos próximos anos
• O foco não é mais o que você vende, mas o que
você resolve
• Como o Marketing Digital mudará sua relação com
seus clientes
• Marketing passará a ter um único objetivo: vender
• Como aumentar a probabilidade de vendas através
de marketing
• Você precisará de fatos e dados para tomar as
decisões corretas
• Grande evolução na área de vendas - ontem, hoje e
amanhã

Plano integrado de marketing e vendas
São abordados temas como:
• Como marketing pode ser um poderoso aliado para
a equipe de vendas
• Como mostrar que você consegue resolver os
problemas dos seus clientes
• Como estabelecer metas e objetivos conjuntos para
marketing e vendas
• Como pensa o seu cliente e como endereçar as
preocupações dele
• Escolhendo as melhores táticas de marketing para
conseguir atingir seu objetivo de vendas
• Como aumentar a probabilidade de vendas através
de marketing
• Marketing passará a ter um único objetivo: vender
• Como fazer para vender mais vezes para o mesmo
cliente

Apresentações eficientes em vendas
São abordados temas como:
• Como elaborar uma apresentação para ser
"apresentada"
• Como planejar uma apresentação
• Como fazer uma apresentação usando storytelling
• Pontos chave de uma boa apresentação
• Como fazer a abertura de uma apresentação com
alto impacto
• Como fazer com que a audiência foque onde você
quer
• Como usar táticas para aumentar o sucesso da sua
apresentação
• Como exibir uma apresentação com sucesso
• Como apresentar para um alto-executivo

Venda de VALOR
São abordados temas como:
• Entendendo os 5 perfis dos vendedores
• Entendendo o perfil comportamental do vendedor(a)
e do cliente
• Como o novo vendedor(a) faz uma venda de
VALOR
• Entendendo as mudanças no processo de compras
• Quatro passos para aumentar a eficiência em
vendas
• Como estruturar seu novo discurso de vendas
• Como criar uma rede de influências positivas para
sua solução
• Como pressionar seu cliente para efetuar a compra
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ADVANCE Consulting
Razão Social: ADVANCE Marketing Ltda.
R. Afonso Bras 473 - 1 andar
04511-011 Vila Nova Conceição
São Paulo / SP - Brasil
Telefone: +55-11-3044-0867
Email: advance@advanceconsulting.com.br
Web-site: www.advanceconsulting.com.br

QR Code ADVANCE

© 2002-2021, ADVANCE Marketing Ltda.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/98.
Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia e por escrito da ADVANCE marketing, poderá ser reproduzido ou
transmitido sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer
outros.
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