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Prezado participante, 
 
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 negócios para as áreas de gestão, marketing, vendas e canais. Temos orgulho de ter em nossa lista 
de clientes algumas das maiores empresas do Brasil como AWS, Benner, Cisco, Cogra, Consinco, DELL, DIMEP, Ellevo, FWC, 
Google, IBM, IDTrust, Intelidata, IUGU, Lenovo, Linx, Lumen (CenturyLink), Mega Sistemas, Neogrid, Neoway, Panasonic, Praxio, 
Propay, Quality, SalesForce, SAP, Sebrae, Semantix, Senior, Siagri, SkyOne, Softex, Synnex, Techne, Thomson Reuters, Totvs, 
Vivo, WDG (IBM), WK Sistemas, Zebra 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 

 

Tenho certeza de que o conteúdo deste workshop será extremamente útil para você e para sua empresa, 
assim como foi para mais de 20.000 profissionais que já participaram de nossos workshops. Aproveito para 
listar abaixo, alguns depoimentos de nossos clientes. 
 
Atenciosamente, 

 
Dagoberto Hajjar - Diretor Presidente - ADVANCE 
 
 

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 
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Material de apoio ao treinamento
(estará disponível por 3 dias)
O link e a senha de acesso ao material foi enviado por e-mail

Cópia dos slides

Guia do vendedor (formulários, modelos e planilhas)

eBooks

Artigos

Conversando com o Tio Salim (PDF e Vídeo)

Vídeo-exemplo de SPIN Selling

Se você não recebeu o link, mande e-mail para atendimento@advanceconsulting.com.br
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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, 
Senior Sistemas, 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

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 VENDA$

Temos orgulho de atender desde grandes empresas até start-up, incluindo

Nossos clientes dizem que somos excelentes em resolver situações complexas e aumentar as vendas

ADVANCE Consulting



3
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

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

advance@advanceconsulting.com.br

© ADVANCE Consulting, 2002-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Forecast, pipeline e o funil de vendas

2. Como melhorar a previsão de vendas

3. Como checar a previsão de vendas

4. Como gerenciar a previsão de vendas

Agenda

© ADVANCE Consulting, 2002-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Forecast, pipeline e o funil de vendas

2. Como melhorar a previsão de vendas

3. Como checar a previsão de vendas

4. Como gerenciar a previsão de vendas

Agenda



4
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

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

advance@advanceconsulting.com.br

Desafio

O que é forecast?

Por que ele é 

importante?

Previsão de vendas (FORECAST)

60% dos vendedores acham que 

FORECAST foi criado pela 

"Bruxa Má do Leste" 

e que devem fazer apenas porque 

o "chefe manda"

Forecast é saber quanto você vai ganhar de comissão e quando J
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Forecast

Vendedores gastam 2.5 horas por semana para 
fazer o forecast

Os gestores gastam 1.5 horas por semana para 
administrar o forecast

Vendedores e gestores, gastam mais 3 horas por 
semana em reunião de vendas discutindo o forecast

E mesmo com todo este tempo gasto...
54% das oportunidades que estão no forecast não se concretizam L

Fonte: CSO Insight - pesquisa 2016

Praticamente 1 dia 
da semana para 

tratar de forecast

Just for fun (para começar de maneira divertida)
O vendedor(a) e o gestor(a) de vendas entram em um restaurante

O vendedor(a) olha o cardápio e pede para o garçom:
- "quero spaghetti com frutos do mar"
- "infelizmente estamos sem frutos do mar", disse o garçom

- "então quero cordeiro assado" diz o vendedor(a)
- "acabei de entregar o último cordeiro que tínhamos para aquela mesa ali", diz o garçom

O vendedor(a) vira para o gestor(a) e diz 
"Que porcaria de restaurante. Os caras não sabem trabalhar aqui"

O gestor(a) vira para o vendedor(a) e diz 
"Pois é, meu amigo(a), a previsão deles de vendas 
é tão ruim quanto a sua!!!"
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Objetivos do forecast - previsibilidade e consistência

Planejamento 
de contas

Planejamento 
de carteira

Planejamento de 
oportunidades

Planejamento 
de visitas

Reuniões de 
acompanhamento

Objetivo#1
PREVISIBILIDADE

Gestão dos clientes
Planejamento 

de contas

Planejamento 
de carteira

Planejamento de 
oportunidades

Planejamento 
de visitas

Reuniões de 
acompanhamento

PREVISIBILIDADE

Gestão dos clientes

Planejamento 
de contas

Planejamento 
de carteira

Planejamento de 
oportunidades

Planejamento 
de visitas

Reuniões de 
acompanhamento

PREVISIBILIDADE

Gestão dos clientes

Objetivo#2
CONSISTÊNCIA

(ter boa previsibilidade todos os meses)Os vendedores devem saber, com 
precisão, quando faturar o cliente

O processo de "forecasting"

Coletar 
informações

Estabelecer 
o forecast

Analisar o 
resultado e 

evoluir

Tendências de mercado
Sua estratégia de marketing e vendas
Informações competitivas
Informações sobre o cliente

Analisar taxas de conversão 
por oferta ou grupo de oferta, 

e por vendedor(a)

A maioria das empresas leva 
5 ciclos de "forecasting"

até aumentar, sensivelmente, a previsibilidade 

O importante é ESCREVER os "aprendizados", 
criando um processo ou método MATEMÁTICO

Fornecidas pelo gestor(a)

Fornecidas pelo vendedor(a)
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Quando fazer a revisão do forecast?

Depende da empresa, das ofertas e do ciclo de vendas

Produtos de ciclo de vendas curto à revisão semanal

Produtos de ciclo de venda médio e longo à revisão mensal

A reunião de revisão de forecast
NÃO DEVE SER FEITA junto com a 

reunião semanal de vendas 

São dinâmicas totalmente DIFERENTES

O processo de "forecasting" tem que ser colaborativo

§ As pessoas tem que entender como os "números" foram gerados, 
para acreditarem e estarem comprometidas com eles

§ Empresas maduras envolvem, na reunião de forecasting, 
colaboradores das áreas financeiras, operações e 
marketing 
§ O vendedor(a) tem que entender o impacto que 

tem na empresa os "números" que ele está falando

Um erro no forecast pode causar 
grandes prejuízos para a empresa
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3 níveis de forecast

§ Subestimado
§ Vendedores com medo de realmente colocar seus pescoços na 

forca, e que acham que se superarem sua estimativa 
(subestimada) serão heróis

§ Estimado corretamente

§ Excesso de confiança
§ É onde encontramos a maioria dos vendedores. Eles 

basicamente dizem o que você quer ouvir, mas raramente 
conseguem entregar o número que eles mesmos previram

20% dos 
vendedores

80% dos 
vendedores

J

Forecast & CRM

A reunião deveria ser em cima de uma única ferramenta: CRM
Se o seu CRM não é bom para você, então, mude para outro CRM

Ainda hoje, na maioria das empresas, os 

vendedores e gestores usam PLANILHAS
para controlar o forecast

Duplicidade de informações

Inconsistência de informações

Desperdício de tempo, fazendo controles paralelos
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Filme x fotografia

§ Forecast não é um filme, mas sim uma FOTOGRAFIA

§ Você tem que entender o filme para montar a melhor 
fotografia possível

§ É difícil olhar uma fotografia antiga e lembra "porque" 
a foto foi tirada daquela maneira, a menos que você 
registre o "racional"

Planejamento de vendas

Visitas Telefonemas E-mails Outros
Contatos

Oportunidade Oportunidade Oportunidade

Conta Conta Conta Conta

Carteira de Contas
Geografia, mercado vertical, segmento de mercado, etc.

Pi
pe

lin
e

/ F
or

ec
as

t

Contas novas         Contas antigas

Plano de Vendas
(territory plan)

Estratégia para atingir as metas, alocação de recursos, discurso de 
vendas e discurso competitivo, inovação

Plano de Oportunidades

Plano de Contas

Plano de abordagem 
do segmento

Plano de Touches
Plano de Visitas
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Elementos do Plano de Vendas (territory plan)
Análise do funil de vendas (taxas de conversão, ciclo de vendas e ticket médio)
Mapa de oportunidades (busca de oportunidades de up-sell e cross-sell)

• Estratégia usando o vetor de clientes

• Estratégia usando o vetor de ofertas
Estratégia para obter novos clientes

• Segmentos e prioridades de ataque
• Campanhas

Campanhas de abordagem geral e por segmento designado

• Metas e objetivos
• Problemas e necessidades identificadas

• Como localizar e abordar as personas

Elementos do plano de conta
Metas e objetivos para a conta
Mapeamento da conta

• Mapa do conhecimento do mercado e do cliente
• Mapa de decisão e influência
• Mapa das dores e necessidades
• Mapa da concorrência
• Mapa das possíveis oportunidades

Estratégias e recursos para atingir metas e objetivos
Plano de ações
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Vendas reativas x pró-ativas

§ Método de vendas reativo
§ O cliente, de alguma forma, toma conhecimento da sua 

empresa e entra em contato com algum tipo de requisição
§ Você rapidamente faz a qualificação e, se fizer sentido 

desenvolve um plano de contas e plano de oportunidades

§ Método de vendas pró-ativo
§ Você estabelece uma lista de clientes-alvo
§ Visita os clientes fazendo a qualificação e desenvolve um plano 

de contas e de oportunidades

Plano de conta
Plano de oportunidades

Plano de conta e de 
oportunidades

Os planos de contas e de oportunidades são instrumentos 
importantes para aumentar a previsibilidade do forecast

O funil de vendas e as taxas de conversão

Taxa de conversão total

Taxa de conversão 1

Taxa de conversão 3

Taxa de conversão 4

Taxa de conversão 2

porcentagem da base trabalhada 
que passam para  fase de 
qualificação

porcentagem das oportunidades 
qualificadas que entram na fase de 
avaliação

porcentagem das oportunidades 
qualificadas que geram proposta

porcentagem das propostas emitidas 
que geram uma venda

PROSPECÇÃO DE 
OPORTUNIDADES

QUALIFICAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES

DESENVOLVIMENTO 
DE OPORTUNIDADES

NEGOCIAÇÃO E 
FECHAMENTO

ASSINATURA

Taxas médias do 
mercado de TI no Brasil

10 oportunidades 
prospectadas

5 oportunidades 
qualificadas

3 propostas emitidas

1 negociação fechada
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Zonas do funil de vendas
§ Zona de alta fluidez

§ Muitas oportunidades "na mesa"

§ 50% das oportunidades serão descartadas
§ Quanto mais rápido você se livrar dos "50% que não comprarão", mais tempo você terá para dedicar aos "50% que poderão comprar"

§ Zona de alta densidade
§ Oportunidades que exigem muito esforço do vendedor(a)
§ Se você filtrou BEM nas etapas anteriores, então você terá boas oportunidades para trabalhar aqui, 

e sua taxa de conversão será maior

§ O ponto chave aqui é alocar CORRETAMENTE a prioridade para dedicar mais tempo para 
"quem tem mais chance de comprar"

§ Zona de reciclagem
§ Não é porque a oportunidade foi filtrada (descartada) que você vai jogar fora o cliente
§ O cliente continua sendo potencial !!!!
§ Ele poderá comprar sua oferta no futuro (agora não era o momento correto), ou ele

poderá se interessar por outras ofertas
§ Então, o cliente vai para o "balde da reciclagem", onde receberá informações periodicamente

Zona de alta fluidez

Zona de alta densidade

Zona de 
reciclagem

Tem vendedor(a) que não quer "filtrar"
Filtrar é bom !!!
Quanto antes você filtrar, mais tempo tem para dedicar a quem "efetivamente pode comprar"

Funil gordo
(com muitas oportunidades)

Funil magro
(com poucas oportunidades)

Quando o funil está "magro", 
o vendedor(a) não quer "largar o osso"

Quando o funil está "gordo", 
o vendedor(a) filtra rapidamente
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Os vários funis de vendas

Visão por oferta ou 
categoria de oferta

Visão por vendedor(a)

Visão consolidada

Uma empresa tem vários funis de vendas...

O agrupamento tem que ser feito levando em consideração:
taxas de conversão, ciclo de vendas, ticket médio (complexidade da venda)

Como diferenciar forecast de pipeline

§ Método da régua - é o mais utilizado hoje
§ Você determina uma REGRA e aplica para todas as oportunidades, por 

exemplo, oportunidades na fase "B" (proposta apresentada) do Solution
Selling, vão para o FORECAST

§ O problema é que o fato de você ter mandado a proposta não significa 
que você acredita nesta transação, pode ser apenas uma "terceira 
proposta" que o cliente tenha pedido para você

§ Método determinativo - é o mais correto e preciso
§ O vendedor(a) assinala quais transações serão consideradas em 

FORECAST, independentemente da fase do funil de vendas onde ela 
está

§ A vantagem é que este método considera que o ciclo de uma transação 
pode ser de poucos dias ou muitos meses. Em especial, a nuvem tem um 
processo de vendas ainda mais rápido e menos "estruturado" podendo 
pular fases do funil

Régua
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Para ter previsibilidade em vendas é preciso entender o comprador

Onde o cliente está no 
"caminho do comprador(a)" ???

Caminho do 
vendedor(a)

Caminho do 
comprador(a)

Oportunidade prospectada Descoberta
Interesse

Oportunidade qualificada Consideração
Intenção

Solução apresentada e testada
Proposta apresentada

Avaliação

Proposta aceita Compra

Quando você começou a participar do caminho do comprador?

Caminho do 
vendedor(a)

Caminho do 
comprador(a)

Oportunidade prospectada Descoberta
Interesse

Oportunidade qualificada Consideração
Intenção

Solução apresentada e testada
Proposta apresentada

Avaliação

Proposta aceita Compra

Em que estágio do ciclo de compras o 
VENDEDOR(A) identificou a oportunidade?

Quanto ANTES, MELHOR !!!

C
ic

lo
 d

e 
ve

nd
as

C
ic

lo
 d

e 
co

m
pr

as

Você entrou aqui

Seu concorrente
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Mudança no processo de decisão

Antigamente tínhamos 1 
decisor que, talvez, ouvisse 

alguma recomendação de um 
"gestor(a) muito confiável"

Hoje a decisão é compartilhada e colegiada
O Challenger Selling fala em "criar a rede"

Para aumentar a previsibilidade no forecast, você tem que falar com todos os "stakeholders" 

Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?
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Forecast à moda antiga...

Terminologia1 Outras
Terminologias

Descrição

Commit Confident 100% de chance de acontecer - o vendedor(a) está altamente confiante de que a 
oportunidade vai fechar no valor almejado e na data prevista. O fechamento não 
depende de nenhum ato excepcional ou fora do comum. Somente uma mudança 
imprevisível e dramática nas circunstâncias vai parar o negócio

None Realistic
Probable

Mais de 80% de chance de acontecer - o vendedor(a) espera, com confiança, fechar 
esta oportunidade e está implementando um plano credível e claramente 
documentado para conseguir isso. O fechamento não depende de atos excepcionais 
ou fora do comum, mas ainda há trabalho a ser feito e alguns progressos ainda 
precisam ser feitos - mas as ações restantes permanecem muito fáceis no prazo 
disponível

Upside Best case
Possible

Mais de 60% de chance de acontecer - As oportunidades nesta categoria podem 
atuar como uma "reserva" para negócios confirmados ou prováveis que, 
inesperadamente ou imprevisivelmente, podem fechar ou não. Espera-se uma minoria 
de oportunidades nesta categoria

O grande desafio dos percentuais
"minha transação 

tem 50% de 
probabilidade de 

fechamento"

Como saber que os "50%" de 
um vendedor(a) são os 

mesmos "50%" dos outros?
Que critério eles usaram 

para dizer 50%?
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Papo de vendedor(a)

Eu sei que não atingi minha meta nos 
últimos 2 trimestres, mas meu pipeline
vai me fazer "estourar a boca do balão" 

no próximo trimestre

Nossa senhora do final do trimestre...

Forecast não tem a 

ver com "esperança" 

ou FÉ...
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Baixo
(< 4 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Baixo
(< 4 pontos)

Gestão do forecast - cálculo da probabilidade

Vai efetuar a compra? Pontos
O cliente reconhece o problema 1

O problema tem impacto de alto valor 2

O problema traz risco para o cliente 3

Os decisores são conhecidos e estão 
convencidos que precisam resolver o problema 2

Existe orçamento aprovado para a compra 1

Vai me escolher? Pontos

Fui o primeiro fornecedor a descobrir a oportunidade 3

Já sou fornecedor nesse cliente e ele está satisfeito 2

Sou fornecedor homologado no cliente 1

O cliente não possui departamento de compra ou não 
necessita de mais de uma proposta 2

Tenho margem de negociação 1

Baixo
(< 4 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

40% 75% 90%

Médio
(4 a 7 pontos)

25% 50% 75%

Baixo
(< 4 pontos)

10% 25% 40%

Gestão do forecast - cálculo da probabilidade

Vai efetuar a compra? Pontos
O cliente reconhece o problema 1

O problema tem impacto de alto valor 2

O problema traz risco para o cliente 3

Os decisores são conhecidos e estão 
convencidos que precisam resolver o problema 2

Existe orçamento aprovado para a compra 1

Vai me escolher? Pontos

Fui o primeiro fornecedor a descobrir a oportunidade 3

Já sou fornecedor nesse cliente e ele está satisfeito 2

Sou fornecedor homologado no cliente 1

O cliente não possui departamento de compra ou não 
necessita de mais de uma proposta 2

Tenho margem de negociação 1
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Interações (touches) e o ciclo de vendas
G

ra
u 

de
 a

te
nç

ão

100%

50%

0%

1 2 3 4 5 6

Ciclo de vendas (tempo)

Investigar Provar Fechar

As fases INVESTIGAR, 

PROVAR e FECHAR 

têm sobreposição...

Muitas vezes, como 

representação gráfica, usamos 

setas dando a impressão que 

uma fase começa quando a 

outra termina

Interações feitas

Interações (touches) e o ciclo de vendas

Investigar Provar Fechar

Investigar Provar Fechar

Você

Se acontece um deslizamento

(data de fechamento postergada), 

então, você tem que voltar no 

ciclo de vendas



21
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

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

advance@advanceconsulting.com.br

Baixo
(< 4 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Baixo
(< 4 pontos)

Matriz 
tridimensional 
de prioridades

Va
i m

e 
es

co
lh

er
?

Priorizar as oportunidades 
onde o seu TEMPO fará a 

DIFERENÇA

In
ve

st
ig

ar
Pr

ov
ar

Fe
ch

ar
Vai efetuar a compra?

In
ve

st
ig

ar
Pr

ov
ar

Fe
ch

ar

In
ve

st
ig

ar
Pr

ov
ar

Fe
ch

ar

Baixo
(< 4 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Baixo
(< 4 pontos)

Matriz tridimensional de prioridades

Vai efetuar a compra?

Va
i m

e 
es

co
lh

er
?

Investigar
Provar
Fechar

3 3 3 2 2 2 2 2 1

2 3 3 2 2 1 1 1 1

2 3
Esquece 2 2 Esquece 1 Precisa 

algo muito
criativo 
para 
reverter

Precisa 
algo muito
criativo 
para 
reverter
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Exemplo de planilha de forecast
Cliente Fase 

do funil
Probabilidade 
de fechamento

Data expectativa 
de fechamento

Valor esperado 
de fechamento

Forecast 30 
dias

Forecast 60 
dias

Forecast 90 
dias

Bradesco D 10% 60 dias

Itaú B 80% 30 dias

Banco do Brasil B 90% 60 dias

Fases do funil
D - oportunidade qualificada
C - solução apresentada e testada
B - proposta apresentada
A - proposta aceita

Cuidado em usar templates e planilhas "de 
prateleira" para fazer o seu forecast. Nossa 
experiência mostra que existem muitas 
particularidades nas empresas...

Exemplo de planilha de forecast - data de validade

Cliente Fase 
do funil

Probabilidade 
de fechamento

Data expectativa 
de fechamento

Valor esperado 
de fechamento

Forecast 30 
dias

Forecast 60 
dias

Forecast 90 
dias

Bradesco D 10% 60 dias

Itaú B 80% 30 dias

Banco do Brasil B 90% 60 dias

Caixa D 80% 90 dias

BRB D 10% 365 dias

Algumas empresas olham para a "data expectativa de fechamento" como sendo 
DATA DE VALIDADE - quando algo MUITO RUIM pode acontecer com o vendedor(a) 

depois desta data J
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Exemplo de planilha de forecast - inconsistências

Cliente Fase 
do funil

Probabilidade 
de fechamento

Data expectativa 
de fechamento

Valor esperado 
de fechamento

Forecast 30 
dias

Forecast 60 
dias

Forecast 90 
dias

Bradesco D 10% 60 dias 1.000 100

Itaú B 80% 30 dias 1.000 800

Banco do Brasil B 90% 60 dias 1.000 900

Caixa D 80% 90 dias

BRB D 10% 365 dias

Fases do funil
D - oportunidade qualificada
C - solução apresentada e testada
B - proposta apresentada
A - proposta aceita

Cuidado em usar templates e planilhas "de 
prateleira" para fazer o seu forecast. Nossa 
experiência mostra que existem muitas 
particularidades nas empresas...

Exemplo de planilha de forecast - valor esperado x meta de vendas

Cliente Fase 
do funil

Probabilidade 
de fechamento

Data expectativa 
de fechamento

Valor esperado 
de fechamento

Forecast 30 
dias

Forecast 60 
dias

Forecast 90 
dias

Bradesco D 10% 60 dias 1.000 100

Itaú B 80% 30 dias 1.000 800

Banco do Brasil B 90% 60 dias 1.000 900

Caixa D 80% 90 dias

BRB D 10% 365 dias

Alguns vendedores querem montar o forecast
"alinhado" com suas metas de vendas -

tornando o forecast IRREAL !!!
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Exemplo de planilha de forecast
Cliente Fase 

do 
funil

Probabilidad
e de 

fechamento

Data 
expectativa 

de 
fechamento

Valor 
esperado de 
fechamento

Forecast 
30 dias

Forecast 
60 dias

Forecast 
90 dias

Riscos e 
ameaças

Como tratar os 
riscos e ameaças

Bradesco D 10% 60 dias 1.000 100

Itaú B 80% 30 dias 1.000 800

Banco do Brasil B 90% 60 dias 1.000 900

Caixa D 80% 90 dias

BRB D 10% 365 dias

Vendedores são otimistas!
Adoram falar sobre as razões pela qual o cliente fechará a negociação

Detestam falar sobre riscos e ameaças...

Solution Selling - critérios de "filtragem"
Fase Descrição Pontos de checagem

Territory
Suspect

Oportunidade prospectada
Identificar novos clientes ou 
novas oportunidades

q Atende os critérios de mercado-alvo
q Contato inicial estabelecido

D Oportunidade qualificada
Idéia ou oportunidade? 
Receita: quanta, quando e 
como???

q Cliente admitiu as dores e necessidades
q Cliente tem visão de valor da compra
q Cliente concorda em prosseguir com o processo 
q Conhecemos o orçamento, processo de decisão e aprovação

C Solução apresentada e 
testada
Apresentação, demonstração, 
testes e validações

q Acesso aos responsáveis pela decisão e aprovação
q Início da avaliação técnica
q Decisor concorda com as dores e necessidades
q Decisor tem visão dos benefícios da compra

B Proposta apresentada
Negociação dos valores e 
condições

q Solução técnica aprovada
q Pré-proposta enviada e aceita
q Início da negociação de valores e condições

A Proposta aceita q Proposta aceita formalmente
q Contrato assinado

Win Pagamento efetuado q Pagamento efetuado

Talvez você queira criar "níveis intermediários" para aumentar o controle
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Fase Descrição Pontos de checagem Probabilidade
de fechamento

# dias nesta
fase

Territory
Suspect

Oportunidade prospectada
Identificar novos clientes ou 
novas oportunidades

q Atende os critérios de mercado-alvo
q Contato inicial estabelecido 10% 10

D Oportunidade qualificada
Idéia ou oportunidade? 
Receita: quanta, quando e 
como???

q Cliente admitiu as dores e necessidades
q Cliente tem visão de valor da compra
q Cliente concorda em prosseguir com o processo 
q Conhecemos o orçamento, processo de decisão e aprovação

25% 2

C Solução apresentada e 
testada
Apresentação, demonstração, 
testes e validações

q Acesso aos responsáveis pela decisão e aprovação
q Início da avaliação técnica
q Decisor concorda com as dores e necessidades
q Decisor tem visão dos benefícios da compra

45% 15

B Proposta apresentada
Negociação dos valores e 
condições

q Solução técnica aprovada
q Pré-proposta enviada e aceita
q Início da negociação de valores e condições

55% 15

A Proposta aceita q Proposta aceita formalmente
q Contrato assinado 95% 5

Win Pagamento efetuado q Pagamento efetuado 100% 5

Solution Selling - dois campos fundamentais

Solution Selling - estimativa de alocação de tempo

Fase Descrição Pontos de checagem Fase % do ciclo 
de vendas

Territory
Suspect

Oportunidade prospectada
Identificar novos clientes ou 
novas oportunidades

q Atende os critérios de mercado-alvo
q Contato inicial estabelecido

Investigação 50%

D Oportunidade qualificada
Idéia ou oportunidade? 
Receita: quanta, quando e 
como???

q Cliente admitiu as dores e necessidades
q Cliente tem visão de valor da compra
q Cliente concorda em prosseguir com o processo 
q Conhecemos o orçamento, processo de decisão e aprovação

C Solução apresentada e 
testada
Apresentação, demonstração, 
testes e validações

q Acesso aos responsáveis pela decisão e aprovação
q Início da avaliação técnica
q Decisor concorda com as dores e necessidades
q Decisor tem visão dos benefícios da compra

Prova 35%

B Proposta apresentada
Negociação dos valores e 
condições

q Solução técnica aprovada
q Pré-proposta enviada e aceita
q Início da negociação de valores e condições

Fechamento 15%

A Proposta aceita q Proposta aceita formalmente
q Contrato assinado

Win Pagamento efetuado q Pagamento efetuado
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Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

Hora do cafezinho...

10 minutos
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1. Forecast, pipeline e o funil de vendas

2. Como melhorar a previsão de vendas

3. Como checar a previsão de vendas

4. Como gerenciar a previsão de vendas

Agenda

Anomalias do funil de vendas

Estão jogando muitas oportunidades para dentro sem um discovery
ou qualificação adequada e INCHANDO a parte superior

Muitas transações INCHANDO a fase de negociação. Provavelmente 
temos mudanças no poder decisão ou "vale da morte" 
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Anomalias do funil de vendas

Funil maluco - escopo mudando constantemente. É típico de cliente 
com perfil "comunicador" e vendedor que não consegue estabelecer 
quebrar em projetos menores 

Vendedor não quer filtrar, provavelmente porque tem poucas 
oportunidades, e faz a empresa trabalhar e gastar recursos com 
transações que não fazem sentido.... 

6 vetores da oportunidade de vendas (lead)

oportunidade

estágio no 
funil

idade

tamanho

esforço

engajamento

deslizamento

Probabilidade
de fechamento

Algumas empresas usam um sétimo vetor 
para designar se a oportunidade tem 
importância "estratégica" ou "financeira"
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6 vetores da oportunidade de vendas (lead)
§ Estágio no funil

§ "Um cliente não comprará se não tiver recebido uma proposta comercial, ou seja, conhecer o preço e 
condições comerciais"

§ Idade
§ É importante analisar o tempo que a oportunidade está "estacionada" no estágio do funil, e também, o 

tempo total que a oportunidade está no funil
§ É muito comum a oportunidade envelhecer e ser esquecida no "estacionamento das oportunidades"

§ Tamanho
§ Normalmente medido em termos de $, mas algumas empresas medem em número de produtos
§ Algumas empresas usam o conceito de "cut-off", ou seja, oportunidades menores de R$ x,xx não entram 

no forecast, ou quando entram não são discutidas nas reuniões de forecast
§ O tamanho de uma oportunidade afeta a taxa de sucesso e o ciclo de vendas, por isto é importante 

procurar oportunidades (e sinalizar) que caem fora do intervalo normal de negócios

6 vetores da oportunidade de vendas (lead)
§ Esforço

§ Quanto esforço um vendedor(a) colocou em uma oportunidade também diz muito sobre a 
chance de oportunidade de fechamento

§ A sabedoria popular diz que quanto mais esforço um vendedor(a) investiu trabalhando uma 
oportunidade, mais provável esta oportunidade tem de converter em um negócio

§ Muitas empresas medem o número de horas que o vendedor(a) já investiu na oportunidade
§ Algumas empresas medem, também, o número de horas investidos por PRÉ-VENDAS e pelos 

ALTO-EXECUTIVOS da empresa

§ Pontos importantes:
§ O vendedor(a) é medido pela VENDA EFETUADA e não pelo número de horas gasto no cliente
§ O vendedor(a) tende a "correr atrás do cliente" quando percebe que a transação está em risco, ou 

seja, não dá o atendimento correto e depois tem que correr atrás do prejuízo
§ Muitas vezes o número de horas investido, pelo vendedor(a), é ALTÍSSIMO tornado difícil a decisão de 

reconhecer e "largar o osso"
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6 vetores da oportunidade de vendas (lead)
§ Engajamento

§ Fechar uma oportunidade geralmente requer um monte de atividades do vendedor(a), 
especialmente perto da "linha de chegada". Portanto, é importante monitorar o engajamento 
recente para garantir que todas as oportunidades em estágio avançado estão recebendo a 
devida atenção

§ Para quem usa CRM pode checar a lista de atividades executadas na oportunidade

§ Deslizamento
§ Mudanças frequentes em uma oportunidade - seja em termos de data de fechamento ou preço 

de venda esperado - podem ser um mau sinal... 
§ É importante monitorar as transações que tiveram muitas mudanças e checar se, realmente, 

continua sendo uma "boa oportunidade"

6 vetores da oportunidade de vendas (lead)

Será que conseguimos criar "benchmarks" para 
ajudar na probabilidade de fechamento?

"Percebi que todo cliente que pede proposta em menos 
de 1 mês, tem uma taxa de fechamento baixíssima"

Vendedor(a) anônimo
oportunidade

estágio no 
funil

idade

tamanho

esforço

engajamento

deslizamento

Probabilidade
de fechamento

"Percebi que a taxa de fechamento é muito baixa 
quando o projeto é muito complexo e muito caro. Somos 
uma empresa pequena e aprendi que, nestes casos, o 

cliente quer nossa proposta apenas para pressionar seu 
fornecedor de preferência"

Vendedor(a) anônimo
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Indicadores de que a negociação está "saindo de controle"

§ O cliente não retorna suas ligações ou demora muito 
para retornar

§ Você não consegue acesso ao decisor, por mais que 
tente

§ Um novo requisito foi adicionado a RFP, e ele não é 
favorável a você

§ Houve uma mudança nos critérios de seleção da solução

§ O processo de avaliação ou compra "parou" e 
aparentemente não há o que fazer

"pega na mentira"

§ Frequentemente vemos que os vendedores coletaram informações que não são, 
necessariamente, verdadeiras

§ Principais motivos:
§ Existem diferenças de opiniões, percepções e posições entre os diversos executivos do cliente e o 

vendedor(a) ouviu apenas 1 das partes envolvidas

§ O cliente não sabe exatamente a resposta, mas achando que tem que dar alguma resposta, então prefere 
"chutar"

§ O cliente não quer dar a resposta para um fornecedor, mas ao invés de ser sincero ele acaba falando 
meias-verdades

É fundamental checar, re-checar e tri-checar as informações
"mentira tem calças curtas"...
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O jogo do esconde-esconde

Clientes mais "antigos" achavam que o 
vendedor(a) deveria ter o mínimo de 

informações, assim o cliente se achava no 
CONTROLE do PROCESSO DE 

COMPRAS

Hoje clientes "modernos" fazem treinamento de compras (como o vendedor(a) 
faz treinamento de vendas), então ele sabe que COMPARTILHAR as 

informações é bom para os dois lados...

Quando o nível de relacionamento é MUITO BOM o cliente vai, inclusive, te falar 
que você vai perder esta oportunidade e já deveria buscar outra oportunidade...

Ensine o seu cliente sobre a importância do seu forecast

§ Quando o cliente fecha a negociação ele quer "tudo para ontem"

§ Mostre a ele que você, e sua empresa, precisam de um "tempo" para poder 
atendê-lo, então, se houver VISIBILIDADE do fechamento, vocês começam a 
se preparar antes

Compartilhe esta atividade com o seu cliente

Em algumas indústrias o sistema de forecast (previsão) é 
ligado ao sistema dos fornecedores, de tal maneira que as 

peças estejam disponíveis no momento necessário
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Baseie seu forecast em fatos e dados 
§ Nada de subjetividade

§ Use RACIONALIDADE

§ Busque EVIDÊNCIAS

§ Anote o RACIONAL

"No surprises"

§ Chefes detestam surpresas

§ Compartilhe suas angústias

§ Mostre os riscos
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A etapa da entrega da proposta

§ Quando você entrega uma proposta o cliente, para decidir, terá que 
comparar sua proposta com:
§ Proposta de outros fornecedores
§ OU com outros projetos que estejam sendo cotados, no momento, e analisando o ROI
§ OU com outros projetos que já aconteceram na empresa, e analisando o ROI

Quando você entrega, logo depois da 
proposta, casos de sucesso, então 
você estará dando elementos de 

comparação para o cliente e 
ACELERANDO o PROCESSO de 

DECISÃO

Porque o cliente gosta de 3 propostas
§ Alternativas

§ Caso o projeto falhe, o executivo(a) mostrará que analisou outras alternativas no mercado

§ Preço
§ Ter concorrentes permite que o cliente coloque um contra o outro e ganhe benefícios na negociação

§ Backup
§ Caso a negociação com o primeiro escolhido não dê certo, 

então ele tem um "backup"

§ Conhecimento
§ Talvez ele tenha esquecido de colocar alguma coisa na RFP

e tendo 3 propostas ele terá mais chance de descobrir 
pontos interessantes colocados pelos concorrentes
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Passando a batata quente

"Chefe, você tem que ligar para o CEO do cliente e avisar que o 

pessoal dele está colocando requisitos errados na RFP e que eles 

estão acreditando nas mentiras contadas pelos concorrentes, e 

que eles tomarão a decisão errada..."

Ficha de checagem para o vendedor(a) Sim/Não

Conhece seu funil de vendas (ticket médio, taxas de conversão, tempo gasto em cada etapa) e, constantemente, busca melhoria em 
eficiência no funil

Tem uma estratégia clara para as zonas de alta fluidez, alta densidade e reciclagem do seu funil

Tem uma estratégia clara para ter um funil balanceados (nem gordo, nem magro)

Aplicou corretamente a matriz de cálculo de probabilidade e de prioridades

Checou possíveis inconsistências no forecast

Definiu a estratégia para as principais oportunidades do forecast incluindo riscos e formas de mitigação dos riscos

Analisou os 6 vetores para cada uma das oportunidades (estágio no funil, idade, tamanho, esforço, engajamento e deslizamento) 
criando um plano de ações onde se faz necessário

Analisou as oportunidades que estão "saindo do controle" definindo um plano de ações para cada oportunidade

Conseguiu que os clientes compartilhassem informações críveis com, estabelecendo uma relação matura de compra e vendas

Registrou o racional de cada oportunidade no forecast



36
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

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

advance@advanceconsulting.com.br

Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

© ADVANCE Consulting, 2002-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Forecast, pipeline e o funil de vendas

2. Como melhorar a previsão de vendas

3. Como checar a previsão de vendas

4. Como gerenciar a previsão de vendas

Agenda
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Desafio

Como gerenciar o forecast?

1

2

3

4

A meta proposta para 

o vendedor(a) é 

MATEMATICAMENTE 

possível de ser 

atingida?



38
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

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

advance@advanceconsulting.com.br

Metas e indicadores mais utilizados
§ Vendas totais

§ Vendas quebradas pelos principais produtos ou grupos de produtos

§ Vendas quebradas pelos principais clientes ou grupos de clientes

§ Número de clientes
§ Prospectados e qualificados

§ Que deixaram a empresa (perda de clientes, contratos cancelados)
§ Inativos (sem compra nos últimos 12 meses)

§ Produtividade
§ Número de clientes qualificados x Número de negociações fechadas
§ Número de propostas emitidas x Número de negociações fechadas
§ Lucratividade mínima

§ Pipeline 5 x 1 
§ Ter 5 vezes mais oportunidades no pipeline do que os negócios que deveriam ser fechados

§ Satisfação de clientes

Forecast (previsão de vendas)
§ A previsão de vendas geralmente é uma tarefa muito desafiadora 

§ Como Gerente de Vendas, você é solicitado a olhar para o futuro, prever o comportamento de 
vários membros da equipe de vendas, prever o comportamento de um número ainda maior de 
clientes, e se comprometer com "um número" de VENDAS para sua equipe

§ Estes números são, então, reunidos em uma previsão de vendas geral e inúmeras decisões 
baseiam-se neste número (da capacidade de produção, às decisões de contratação, às 
decisões de investimento, etc.)

§ Muitos gerentes de vendas não têm um processo definido para a forma como eles chegam a 
esses números, ou uma explicação de por que eles acham que sua previsão será mais precisa 
desta vez do que era no último mês ou trimestre. Estes gerentes contam apenas com o 
histórico de vendas e seu "feeling", então, analisam cada oportunidade e perguntam para seus 
vendedores "quando vai fechar e quanto?"
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Separe a reunião de pipeline da reunião de forecast
§ São preocupações e abordagens muito diferentes

§ As reuniões de revisão de pipeline devem se concentrar no topo do funil e 
nas oportunidades iniciais. Estas reuniões, que deveriam ser realizadas a 
cada duas semanas, são projetadas para garantir que os representantes 
tenham oportunidades suficientes no início para ter sucesso no futuro

§ As reuniões de previsão (forecast) devem se concentrar em oportunidades 
das últimas fases do funil e naquelas que se espera ter sucesso. Durante 
estas reuniões, que devem ser realizadas todas as manhãs de segunda-
feira, o gerente de vendas deve inspecionar de perto cada oportunidade, 
identificando obstáculos e "red flags" (bandeiras vermelhas) e ajudando os 
vendedores atingirem a "linha de chegada"

Taxas de "ajuste" na planilha consolidada
Vendedor(a) Forecast 30 dias 

original
Forecast 60 dias 

original
Taxa de ajuste Forecast 30 dias 

ajustado
Forecast 60 dias 

ajustado
João $ 1.000 $ 1.000 90% $ 900 $ 900

José $ 1.000 $ 1.000 50% $ 500 $ 500

Maria $ 1.000 $ 1.000 10% $ 100 $ 100

Algumas empresas recompensam os vendedores com taxa 
de ajuste (ou previsibilidade) BOAS
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Incentivos para boa previsibilidade no forecast

Se você atingir o seu forecast de 
$ 100.000, então eu darei um 

bônus de $500 

A propósito, se você não atingir 
você tem que me pagar $500

Sinais de preocupação com o forecast
§ Forecast "paz e amor"

§ O vendedor(a) só conta coisas boas sobre a negociação, não existem problemas ou preocupações. Então, 
de uma hora para outra vocês perdem a negociação

§ Pontos cegos
§ Faltam informações sobre o processo de compras, interlocutores, concorrentes, etc

§ Proposta do tipo "cotei e rezei"
§ O vendedor(a) faz uma qualificação pobre e gera, muito rápido a proposta. Então, não terá controle sobre 

a negociação. Para piorar, muito provavelmente o vendedor(a) não fará o acompanhamento desta 
proposta e ficará apenas "rezando" para que ela feche. A proposta não vende. Quem vende é o 
vendedor(a)

§ Falta de estratégia
§ O vendedor(a) não consegue articular de maneira clara qual a estratégia que tem para ganhar na conta, 

ou ele muda a estratégia a cada reunião de vendas
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Taxas de conversão

Cota do Ano: $ ________ / Valor Médio de Venda: $ _____ = Quant. de Negócios no ano: _____

Taxa1 =  _____ %

Taxa3 = _____ %          

Taxa4 = _____ %             

Taxa2 = _____ %

porcentagem da base trabalhada 
que passam para  fase de 
qualificação

porcentagem das oportunidades 
qualificadas que entram na fase de 
avaliação

porcentagem das oportunidades 
qualificadas que geram proposta

porcentagem das propostas emitidas 
que geram uma venda

Prospecção de
oportunidades (T)

Qualificação de
oportunidades (S, D)

Desenvolvimento 
de oportunidades (C, B)

Negociação e 
fechamento (A)

Assinatura (W)

Estou dentro das 
médias de mercado?

Como estou 
comparado com os 
outros vendedores 

da equipe?

O que monitorar no funil de vendas
§ Quantidade

§ Número de oportunidades prospectadas
§ Número de oportunidades qualificadas
§ Número de propostas geradas
§ Número de negociações fechadas

§ Velocidade
§ Ciclo médio de vendas

§ Taxas de conversão

§ Ticket médio

Cota do Ano: $ ________ / Valor Médio de Venda: $ _____ = Quant. de Negócios no ano: _____

# Base Trabalhada = _____ 

# Oportunidades Qualificadas = _____ 

# Oportunidades desenvolvidas = _____ 

# Propostas Emitidas = _____

Taxa1 =  _____ %

Taxa3 = _____ %          

Taxa4 = _____ %             

Taxa2 = _____ %
(S, D)

(C)

(B)

(T)

(A,W)

porcentagem da base trabalhada 
que passam para  fase de 
qualificação

porcentagem das oportunidades 
qualificadas que entram na fase de 
avaliação

porcentagem das oportunidades 
qualificadas que geram proposta

porcentagem das propostas emitidas 
que geram uma venda



42
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

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

advance@advanceconsulting.com.br

O que monitorar no funil de vendas
§ Quantidade

§ Número de oportunidades prospectadas
§ Número de oportunidades qualificadas
§ Número de propostas geradas
§ Número de negociações fechadas

§ Velocidade
§ Ciclo médio de vendas

§ Taxas de conversão

§ Ticket médio

Será que conseguimos 
agrupar tipos de 
oportunidades 

similares e CRIAR UM 
MODELO MATEMÁTICO 

MUITO PRECISO?

O que monitorar no funil de vendas
§ Quantidade

§ Número de oportunidades prospectadas
§ Número de oportunidades qualificadas
§ Número de propostas geradas
§ Número de negociações fechadas

§ Velocidade
§ Ciclo médio de vendas

§ Taxas de conversão

§ Ticket médio

Comparar métricas de
• Transações ganhas
• Transações perdidas

Será que existe algum 
aprendizado para 

evitar perder novas 
oportunidades?
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O que monitorar no funil de vendas
Estamos com um funil de vendas BALANCEADO?

Ele precisa de algum tipo de "regime"?

Funil gordo
(com muitas oportunidades)

Funil magro
(com poucas oportunidades)

Reunião de forecasting
§ Vendedores adoram falar sobre:

§ O que fizeram na conta
§ O quão esperto eles estão sendo dentro da conta
§ Como a conta é complicada politicamente
§ Quem está usando o poder em cima de quem
§ Quem está puxando o tapete de quem

§ Vendedores não gostam de falar sobre:
§ Quanto dinheiro vai entrar
§ Quando vai entrar o dinheiro

Assuntos para 
reunião semanal 

de vendas

Assuntos para 
reunião de forecast

A reunião de revisão de forecast
NÃO DEVE SER FEITA junto com a 

reunião semanal de vendas 
São dinâmicas totalmente DIFERENTES
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Convidados para a reunião de forecast

Cuidado para que os convidados não 
influenciem os vendedores - você 
quer ter um forecast REALISTA !!!

"Houve uma época, na Chrysler, que o departamento de auditoria 
se tornou tão forte que travou a empresa inteira. Então, eu tive que 
demitir todos os auditores e ficamos sem auditoria por 2 anos para 

podermos VENDER"
Lee Iacocca - CEO

Recomendamos convidar, para a 
reunião de forecast, colaboradores das 
áreas financeiras, operações e 
marketing 

Perguntas de checagem do forecast
§ Qualificação

§ Qual o evento determinante (compelling reason) que fará com que o cliente compre? 
§ Qual o senso de urgência do cliente?  Porque comprar nesta data?
§ O cliente tem orçamento, o orçamento está aprovado?

§ Mapeamento da negociação
§ Temos o mapeamento dos "stakeholders"?
§ Temos o mapeamento do processo de compras?
§ Qual a nossa estratégia para ganhar a oportunidade?

§ Concorrência
§ Qual a situação competitiva?  Porque o cliente compraria de nós?
§ Qual a aderência da nossa solução para o cliente?  (How bad does he want us?)
§ Temos competitividade comercial?

§ Processo de vendas
§ Qual o próximo compromisso formal que este cliente tomará com a gente?
§ Qual a previsão de fechamento e de entrega (ou início do projeto)?
§ O cliente está respondendo nossos chamados?   Ainda estamos "conectados"?
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Baixo
(< 4 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

40% 75% 90%

Médio
(4 a 7 pontos)

25% 50% 75%

Baixo
(< 4 pontos)

10% 25% 40%

Vai efetuar a compra? Pontos
O cliente reconhece o problema 1

O problema tem impacto de alto valor 2

O problema traz risco para o cliente 3

Os decisores são conhecidos e estão 
convencidos que precisam resolver o problema 2

Existe orçamento aprovado para a compra 1

Vai me escolher? Pontos

Fui o primeiro fornecedor a descobrir a oportunidade 3

Já sou fornecedor nesse cliente e ele está satisfeito 2

Sou fornecedor homologado no cliente 1

O cliente não possui departamento de compra ou não 
necessita de mais de uma proposta 2

Tenho margem de negociação 1

Perguntas de checagem
§ Checagem do vetor "vai me escolher?"

§ Quão bem você identificou as necessidades, dores e problemas do cliente para esta oferta?
§ Qual é a aderência desta oferta com a demanda do cliente?
§ Qual é a aderência do nosso preço com o orçamento do cliente?
§ Qual o relacionamento que temos com o contato e a empresa?
§ Qual a pressão da competição nesta compra?
§ Quem são os concorrentes?

§ Checagem do vetor "vai efetuar a compra?"
§ Qual a urgência do cliente para a compra desta oferta?
§ Qual a chance do cliente receber os recursos necessários para este projeto?

Perguntas de checagem - decisores
Checagem do vetor "vai me escolher?" Decisor de 

negócios
Decisor
técnico

Usuário 
decisor

Quem é o decisor para esta compra?

Qual o grau de influência que temos sobre este decisor?

Qual o relacionamento que temos com este decisor?

Que fatores de escolha são críticos para este decisor?

Quão bem provamos nossa superioridade nestes fatores de escolha para este 
decisor?

Baixo
(< 4 pontos)

Médio
(4 a 7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

Alto
(>7 pontos)

40% 75% 90%

Médio
(4 a 7 pontos)

25% 50% 75%

Baixo
(< 4 pontos)

10% 25% 40%

Vai efetuar a compra? Pontos
O cliente reconhece o problema 1

O problema tem impacto de alto valor 2

O problema traz risco para o cliente 3

Os decisores são conhecidos e estão 
convencidos que precisam resolver o problema 2

Existe orçamento aprovado para a compra 1

Vai me escolher? Pontos

Fui o primeiro fornecedor a descobrir a oportunidade 3

Já sou fornecedor nesse cliente e ele está satisfeito 2

Sou fornecedor homologado no cliente 1

O cliente não possui departamento de compra ou não 
necessita de mais de uma proposta 2

Tenho margem de negociação 1
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Reunião de forecast tem que gerar uma lista de atividades
§ Cada participantes (vendedor(a) e gestor(a)) tem que sair da reunião com 

uma lista de atividades

§ Idealmente vendedor(a) e gestor(a) tem que concordar no FOCO de atuação, 
classificando as oportunidades do forecast como:
§ Must win NOW - tem que ganhar AGORA

§ For the next quarter - deixar para o trimestre que vem 
(ou quinzena que vem)

§ Qualify out - tirar do forecast e da lista de oportunidades

10 assassinos de forecast
§ Tempo: na maioria das vezes, os compradores sabem o que estão procurando e, geralmente, não hesitam 

em comprar uma vez que encontrem o que estão buscando. Portanto, as oportunidades que permanecem 
estacionadas no pipeline são menos propensas a se converter do que oportunidades que progridem 
rapidamente

§ Tamanho médio da oportunidade (ticket médio): a maioria das empresas têm melhores taxas de sucesso 
em transações de um determinado tamanho
§ Oportunidades que são mais de 3 vezes o seu ticket médio podem ser "esmola boa demais e o santo deveria 

desconfiar". Pode ser que o cliente queira apenas uma terceira proposta. Se for uma oportunidade, de facto, então ela 
vai exigir muita atenção e esforço, e terá um ciclo de vendas maior do que sua média

§ Oportunidades que são 1/3 do seu ticket médio podem exigir muito esforço e, no final, sua empresa não ser competitiva 
para este tamanho de transação

§ Fase no funil de vendas: Somente oportunidades em estágios avançados no funil de vendas é que devem 
ser incluídas em sua previsão. Independentemente do vendedor(a) acreditar que um negócio vai fechar, ele 
só deveria contar as oportunidades que transitaram dentro do fundo do funil
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10 assassinos de forecast
§ Deslizamento: mudanças frequentes de fechamento de data e preço de venda são indicadores de que uma 

oportunidade pode não se converter 

§ Estacionamento: Se um negócio está programado para fechar em breve, mas o vendedor(a) não registrou 
uma atividade em seu CRM por mais de duas semanas, então existe uma luz amarela aqui

§ Velocidade negativa: Oportunidades que voltaram para trás no funil devem ter uma análise especial e talvez 
ser removida da sua previsão. Algumas vezes surgem mudança de escopo de última hora e isto, 
seguramente, vai exigir nova análise de situação e solução proposta

§ Autoridade: As transações só podem ser assinadas por tomadores de decisão, e se o seu vendedor(a) tem 
uma oportunidade em fase avançada, mas ele ainda não está falando com um tomador de decisão, então 
temos luz amarela

10 assassinos de forecast
§ Fonte da oportunidade (lead): Nem todas as fontes criam oportunidades que têm chances iguais de 

conversão. Analise suas taxas de sucesso históricas para diferentes fontes de oportunidades (leads)

§ Nenhum concorrente: os clientes que estão prontos para comprar tipicamente analisaram as outras opções 
no mercado. Se eles não compararam seu produto com outros, então talvez você tenha uma luz amarela 
aqui e tenha que checar se a oportunidade é quente ou se o vendedor(a) simplesmente não conhece a 
situação competitiva

§ Oportunidades que "caíram no colo": Os negócios grandes (pelo menos 2x o tamanho médio do negócio) 
que são adicionados à sua previsão no último minuto devem ser analisados com muita atenção. Os 
vendedores têm sempre grande otimismo.
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8 barreiras para termos um forecast previsível, confiável e consistente

§ Confiar na intuição ("felling") ou "colocar o dedo no vento"
§ Tem que usar o processo e metodologia
§ Tem que ser matemático

§ Quanto podemos confiar no CRM?
§ Está atualizado e preciso?
§ Talvez seja um bom ponto de partida, mas precisará de análises adicionais

§ Uso de planilhas
§ São uma "praga" que se prolifera rapidamente
§ Os vendedores adoram criar suas próprias planilhas com fórmulas e cálculos
§ Consolidar planilhas pode ser uma grande complicação
§ A melhor alternativa é o uso INTENSO do CRM, outra é ter uma planilha única para todos os vendedores

§ Falta de informações online
§ Muitas vezes o gestor(a) tem que usar informações desatualizadas - se não tem o CRM

8 barreiras para termos um forecast previsível, confiável e consistente

§ "Esconder o ouro" (sandbagging)
§ Vendedores são sempre otimistas, mas na hora de fazer o forecast e colocar seu comprometimento, aí 

eles são CONSERVADORES e tendem a "esconder o ouro"
§ O gestor(a), para evitar passar um "número furado" para o seu chefe, também esconde um pouco de ouro 

e, dependendo do número de níveis hierárquico que seguirá o forecast ele poderá chegar ao topo "com 
muito pouco ouro"

§ "falar o que o chefe quer ouvir" (happy ears)
§ Em muitas empresas existe uma pressão ENORME no final do trimestre ou do ano para atingir as metas, 

então, muitas vezes o vendedor(a) fala o número que o chefe quer ouvir e não, necessariamente, o 
número que ele acredita

§ Depois, quando o número não acontece, então, surge a "caça as bruxas" e o "campeonato de desculpas"

§ Transações velhas e desatualizadas 

§ Data de expectativa de fechamento = final do trimestre J
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Quem é o responsável quando o forecast não é atingido?

Sim, é uma verdadeira caça às bruxas

Mas, a responsabilidade final é do vendedor(a)

Não atingir o forecast deveria gerar 
"pontos negativos" que seriam 

acumulados ao longo do ano

Algumas empresas publicam os resultados de 
atingimento de forecast e, consequentemente, 

dos pontos negativos

Jack Welch
"I have never fired anyone in twenty-five 
years. What I do, which has been one 
hundred percent successful for me, is I keep 
the pressure on performance. I am totally 
honest with what I'm expecting for 
performance, and when someone is not 
delivering what I'm asking them to do, sooner 
or later they will quit, because no one wants 
to let the team down, and no one wants to do 
a job they're not capable of"

Nunca despedi ninguém em vinte e cinco 
anos. 

O que eu faço, e que tem dado cem por 
cento de sucesso para mim, é manter a 
pressão sobre o desempenho. 

Eu sou totalmente honesto com o que eu 
estou esperando para o desempenho, e 
quando alguém não está entregando o que 
eu estou pedindo-lhes para fazer, mais cedo 
ou mais tarde eles vão sair, porque 
ninguém quer deixar a equipe para baixo, 
e ninguém quer fazer um trabalho que eles 
não são capacitados a fazer
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Ficha de checagem para o gestor(a) de equipe Sim/Não
Coletou as informações de mercado, estratégia e marketing para compor com os dados de forecast dos vendedores
Estabeleceu uma agenda para as reuniões de forecast, diferente das reuniões de vendas, comunicando aos vendedores como seria feito 
e os pontos que seriam checados
Convidou representantes das áreas financeiras, operações e marketing, assegurando que eles tivessem uma participação positiva e 
produtiva
Assegurou que o planejamento de vendas está sendo feito e seguido (carteira, plano de conta e oportunidades, registro de interações 
com clientes)

Está conduzindo a empresa a ter uma visão cada vez mais pró-ativa em vendas
Conhece funil de vendas dos vendedores e das ofertas (ticket médio, taxas de conversão, tempo gasto em cada etapa) e, 
constantemente, busca melhoria em eficiência em cada funil

Tem uma estratégia clara para as zonas de alta fluidez, alta densidade e reciclagem do seu funil

Tem uma estratégia clara para ter um funil balanceados (nem gordo, nem magro)

Definiu as regras de maneira clara para que uma transação seja incluída no forecast (régua ou determinativo)

Checou se os vendedores aplicaram corretamente a matriz de cálculo de probabilidade e de prioridades
Checou possíveis inconsistências no forecast e checou se os vendedores estão usando "sandbagging" ou "happy ears"

Discutiu a estratégia para as principais oportunidades do forecast incluindo riscos e formas de mitigação dos riscos

Checou se os vendedores analisaram os 6 vetores para cada uma das oportunidades (estágio no funil, idade, tamanho, esforço, 
engajamento e deslizamento) criando um plano de ações onde se faz necessário

Checou se os vendedores analisaram as oportunidades que estão "saindo do controle" definindo um plano de ações para cada 
oportunidade

Checou se o cliente está compartilhando informações críveis com o vendedor(a), estabelecendo uma relação matura de compra e vendas
Analisou o resultado do exercício de forecast registrando aprendizados e tomando ações para melhoria, e assegurando que os "racionais" 
foram registrados

Perguntas de checagem Checado?
Qualificação
§ Qual o evento determinante (compelling reason) que 

fará com que o cliente compre? 

§ Qual o senso de urgência do cliente?  Porque 
comprar nesta data?

§ O cliente tem orçamento está aprovado?

Mapeamento da negociação
§ Temos o mapeamento dos "stakeholders"?

§ Temos o mapeamento do processo de compras?

§ Qual a nossa estratégia para ganhar a oportunidade?

Concorrência
§ Qual a situação competitiva?  Porque o cliente 

compraria de nós?

§ Qual a aderência da nossa solução para o cliente?  
(How bad does he want us?)

§ Temos competitividade comercial?

Processo de vendas
§ Qual o próximo compromisso formal que este cliente 

tomará com a gente?

§ Qual a previsão de fechamento e de entrega (ou 
início do projeto)?

§ O cliente está respondendo nossos chamados?   
Ainda estamos "conectados"?

Checagem do vetor "vai me escolher?" Negócios Técnico Usuário

Quem é o decisor para esta compra?

Qual o grau de influência que temos sobre este decisor?

Qual o relacionamento que temos com este decisor?

Que fatores de escolha são críticos para este decisor?

Quão bem provamos nossa superioridade nestes fatores 
de escolha para este decisor?

Perguntas de checagem Checado?
Checagem do vetor "vai me escolher?"
§ Quão bem você identificou as necessidades, dores e 

problemas do cliente para esta oferta?

§ Qual é a aderência desta oferta com a demanda do cliente?

§ Qual é a aderência do nosso preço com o orçamento do 
cliente?

§ Qual o relacionamento que temos com o contato e a 
empresa?

§ Qual a pressão da competição nesta compra?

§ Quem são os concorrentes?

Checagem do vetor "vai efetuar a compra?"
§ Qual a urgência do cliente para a compra desta oferta?

§ Qual a chance do cliente receber os recursos necessários 
para este projeto?
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Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

© ADVANCE Consulting, 2002-2021 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

Antes de falar TCHAU...
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_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Escreva uma palavra ou uma frase que resuma O PONTO MAIS MARCANTE que você viu em cada módulo

Quais foram as mensagens-chave deste treinamento?

Conteúdo Link
eBooks
Manuais e Guias com formulários e ferramentas
Artigos

https://www.advanceconsulting.com.br/download

Vídeo-treinamento de vendas consultivas https://www.advanceconsulting.com.br/ctsv
Pesquisas do mercado de TI https://www.advanceconsulting.com.br/pesquisa
Treinamentos ADVANCE https://www.sympla.com.br/produtor/advance

Aprimoramento profissional

Certificado digital para publicar no Linkedin
https://www.advanceconsulting.com.br/linkedin
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ADVANCE Your Sales

ADVANCE Consulting

Advance Your Business
consultoria e treinamento para

vender mais e melhor
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