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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:  
x 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) 

x 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 

x 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 
SDUD�RIHUWDU�VROXo}HV�DGHTXDGDV�D�VXD�GHPDQGD��$�&HQWXU\�/LQN�HVWi�DQWHQDGD�FRP�R�SHUILO�GR�³QRYR�YHQGHGRU�FRQVXOWLYR´�H�
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 

³4XHUR�SDUDEHQL]DU�D�$'9$1&(�SHOR�WUHLQDPHQWR�UHDOL]DGR�QD�1HR*rid. O retorno dos gestores comerciais, bem como dos 
YHQGHGRUHV�IRL�H[FHOHQWH��-i�SHUFHEHPRV�QR�³GLD�D�GLD´��EHP�FRPR�HP�QRVVD�FRQVWUXomR�GH�IXQLO��R�HIHLWR�GR�WUHLQDPHQWR��
Superamos a meta do primeiro trimestre e certamente, vocês contribuíram para esse sXFHVVR�³ 
Bruno Teixeira - Diretor comercial - NeoGrid 

³$�FRQVXOWRULD�FXPSULX�FRP�R�SDSHO�GHVHMDGR��&RQVHJXLPRV�DYDQoDU�PDLV�UDSLGDPHQWH�FRP�R�FRQKHFLPHQWR�DGTXLULGR��+RMH�
depois de 6 meses da execução do projeto já contamos com mais de 15 canais. Neste ano devem representar 30% das receitas 
JHUDGDV´ 
Tiago Zana Girelli - CEO - FBITS 

³$�$'9$1&(�p�XP�JUDQGH�SDUFHLUR�GH�WUHLQDPHQWR�GD�6$3��TXH�YHP�QRV�DSRLDQGR�HP�GLYHUVDV�Do}HV�GH�GHVHQYROYLPHQWR�GH�
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 
EDVWDQWH�H�QRV�SDVVDUDP�H[FHOHQWHV�IHHGEDFNV�´ 
Alexandra Tavares - Channel Development Manager - SAP Brasil 

³-i�UHDOL]DPRV�GLYHUVRV�WUDEDOKRV�FRP�D�$'9$1&(�H�WRGRV�IRUDP�HQWUHJXHV�FRP�PXLWD�TXDOLGDGH��GHGLFDomR�H�ROKDU�FUtWLFR��$�
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 
SURMHWRV�HQWUH�0LFURVRIW�H�$'9$1&(�HVWmR�SRU�YLU´� 
Giovanna Garcia - Partner Channel Marketing Manager - Microsoft Brasil 
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ADVANCE Your Sales

Plano de conta
e plano de oportunidade
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T352v2201

estratégias e ações 
para vencer no cliente

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

O formulário para desenvolvimento do plano de conta
(account plan) está dentro do "Manual para o vendedor"

Você pode usá-lo durante o treinamento para ir registrando 
suas ideias e planos...

Formulário de Plano de Conta (account plan)  Página 1 

Formulário de Plano de Conta (account plan) 
 

Cliente Gerente da conta Data de preenchimento 
   

  
Mapa do conhecimento sobre o mercado do cliente 
 
Características deste mercado 
 
 
 
 
 

 
Tendências no mercado onde o cliente atua - o que está impactando o mercado onde o cliente atua 
(política, leis e normas, aspectos sociais e economia, geografia, atuação vertical, tecnologia, hábitos de consumo) 
 
 
 
 
 
 

 
Histórico e expectativa de crescimento do mercado 
 
 

 
 
Mapa do conhecimento sobre o cliente 
 
Visão geral da empresa 
 
 
 
 
 
 

 
Principais produtos e serviços, e o VALOR que este cliente gera para o mercado 
 
 
 
 
 
 

 
Principais resultados financeiros e indicadores de desempenho atuais e planejados 
 
 
 
 
 
 

 
Posição no mercado, market share e concorrentes deste cliente 
 
 
 
 
 
 

 
Principais planos, objetivos, estratégias e desafios que este cliente tem, e que podemos ajudar 
 
 
 
 
 
 

 
Principais prioridades do cliente para este ano (ou ano que vem) 
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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 negócios para as áreas de vendas, canais, marketing e gestão. Temos 
orgulho de ter em nossa lista de clientes algumas das maiores empresas do Brasil como

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

ADVANCE Consulting
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Desafio

Por que precisamos de 

um plano específico 

para algumas contas?

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 oportunidade

Plano de conta

Plano de abordagem 
do segmento

Plano de contatos
Plano de visitas
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Elementos do plano de conta
Mapa do conhecimento sobre o mercado do cliente
Mapa do conhecimento sobre o cliente
• Principais produtos e serviços, e o VALOR que este cliente gera para o mercado
• Principais resultados financeiros e indicadores de desempenho atuais e planejados
• Principais planos, objetivos, estratégias e desafios que este cliente tem, e que podemos ajudar

Mapa de decisão e influência
• Mapa do poder 
• Mapa dos relacionamentos
• Mapa da concorrência
• Mapa das influências externas

Mapeamento das possíveis oportunidades
• O que já vendemos e o que estamos negociando
• Mapa das dores, problemas ou necessidades declaradas
• VALOR que podemos oferecer para este cliente e potenciais oportunidades
• Mapeamento das possíveis soluções que poderiam interessar ao cliente 

Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
• Metas e objetivos para este cliente
• Estratégias de atração ou retenção
• Estratégias para expansão na conta incluindo cross-sell e up-sell
• Estratégias para acelerar e ganhar as oportunidades que estão no funil
• Recursos necessários para que o plano tenha sucesso 

Plano de ações

Objetivos do plano de conta

Análise em profundidade sobre a conta
Benefícios
• Aumentar as vendas
• Aumentar as margens
• Aumentar a taxa de conversão
• Reduzir o ciclo de vendas

Eu tenho 
UM 

PLANO!
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Estratégias de up-sell e cross-sell

Up-sell
Vender 

produtos mais sofisticados 
para quem já fez a compra do 

produto básico

Algumas empresas consideram 
up-sell também a venda de mais 

licenças ou mais usuários

Cross-sell
Vender 

produtos complementares
para quem já fez a compra de um 

produto

Algumas empresas consideram 
cross-sell também a venda 

de mais um produto 
(complementar ou não) ao cliente

Nós vamos usar esta definição "mais ampla"

Formulário de Plano de Conta (account plan)  Página 1 

Formulário de Plano de Conta (account plan) 
 

Cliente Gerente da conta Data de preenchimento 
   

  
Mapa do conhecimento sobre o mercado do cliente 
 
Características deste mercado 
 
 
 
 
 

 
Tendências no mercado onde o cliente atua - o que está impactando o mercado onde o cliente atua 
(política, leis e normas, aspectos sociais e economia, geografia, atuação vertical, tecnologia, hábitos de consumo) 
 
 
 
 
 
 

 
Histórico e expectativa de crescimento do mercado 
 
 

 
 
Mapa do conhecimento sobre o cliente 
 
Visão geral da empresa 
 
 
 
 
 
 

 
Principais produtos e serviços, e o VALOR que este cliente gera para o mercado 
 
 
 
 
 
 

 
Principais resultados financeiros e indicadores de desempenho atuais e planejados 
 
 
 
 
 
 

 
Posição no mercado, market share e concorrentes deste cliente 
 
 
 
 
 
 

 
Principais planos, objetivos, estratégias e desafios que este cliente tem, e que podemos ajudar 
 
 
 
 
 
 

 
Principais prioridades do cliente para este ano (ou ano que vem) 
 
 
 
 
 
 

 

Formulário do plano de conta

Ele foi elaborado de maneira completa e abrangente
para servir a diversos portes de empresas, e 

empresas de diversos segmentos de mercado 
incluindo empresas que vendem para GOVERNO

Você deverá preencher somente as informações 
que julgar pertinente a sua empresa e as suas 

necessidades
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Formulário de Plano de Conta (account plan)  Página 1 

Formulário de Plano de Conta (account plan) 
 

Cliente Gerente da conta Data de preenchimento 
   

  
Mapa do conhecimento sobre o mercado do cliente 
 
Características deste mercado 
 
 
 
 
 

 
Tendências no mercado onde o cliente atua - o que está impactando o mercado onde o cliente atua 
(política, leis e normas, aspectos sociais e economia, geografia, atuação vertical, tecnologia, hábitos de consumo) 
 
 
 
 
 
 

 
Histórico e expectativa de crescimento do mercado 
 
 

 
 
Mapa do conhecimento sobre o cliente 
 
Visão geral da empresa 
 
 
 
 
 
 

 
Principais produtos e serviços, e o VALOR que este cliente gera para o mercado 
 
 
 
 
 
 

 
Principais resultados financeiros e indicadores de desempenho atuais e planejados 
 
 
 
 
 
 

 
Posição no mercado, market share e concorrentes deste cliente 
 
 
 
 
 
 

 
Principais planos, objetivos, estratégias e desafios que este cliente tem, e que podemos ajudar 
 
 
 
 
 
 

 
Principais prioridades do cliente para este ano (ou ano que vem) 
 
 
 
 
 
 

 

Formulário do plano de conta

Keep it simple!  (simplifique)
Não escreva romance...

Não escreva o que não estiver 
diretamente relacionado a vender!!!

N/A também é uma opção de preenchimento
N/A = not available (informação não disponível)

N/A = not applicable (ou não relevante)
N/A = no answer (não temos resposta)

Use o BOM SENSO

Formulário de Plano de Conta (account plan)  Página 1 

Formulário de Plano de Conta (account plan) 
 

Cliente Gerente da conta Data de preenchimento 
   

  
Mapa do conhecimento sobre o mercado do cliente 
 
Características deste mercado 
 
 
 
 
 

 
Tendências no mercado onde o cliente atua - o que está impactando o mercado onde o cliente atua 
(política, leis e normas, aspectos sociais e economia, geografia, atuação vertical, tecnologia, hábitos de consumo) 
 
 
 
 
 
 

 
Histórico e expectativa de crescimento do mercado 
 
 

 
 
Mapa do conhecimento sobre o cliente 
 
Visão geral da empresa 
 
 
 
 
 
 

 
Principais produtos e serviços, e o VALOR que este cliente gera para o mercado 
 
 
 
 
 
 

 
Principais resultados financeiros e indicadores de desempenho atuais e planejados 
 
 
 
 
 
 

 
Posição no mercado, market share e concorrentes deste cliente 
 
 
 
 
 
 

 
Principais planos, objetivos, estratégias e desafios que este cliente tem, e que podemos ajudar 
 
 
 
 
 
 

 
Principais prioridades do cliente para este ano (ou ano que vem) 
 
 
 
 
 
 

 

Formulário do plano de conta

O plano não é o documento

O plano é a estratégia

O documento é somente para facilitar o caminho 
para chegar na estratégia, comunicar aos outros e 

controlar sua execução

Pense antes de escrever...
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O cliente deveria participar do planejamento?

Sim
O plano de conta estabelece um novo nível de maturidade com o cliente

O cliente tem que estar CIENTE e COMPROMETIDO

O formulário foi desenvolvido para ser compartilhado com o cliente 
E... existe uma seção EXCLUSIVA para o vendedor(a) e DESTACÁVEL... 

Quando o cliente for novo e você ainda não tiver mapeado os executivos, então, não fará sentido envolver o cliente no desenvolvimento do plano de conta

Fluxo de desenvolvimento do plano de conta
Versão Atividades

1 Vendedor(a) preenche o formulário com os dados que dispõe de mercado e da conta
Temos uma seção no formulário para "informações que ainda precisamos coletar"

2 Vendedor(a) busca as informações "faltantes" e 
gera uma nova versão do documento

3 Vendedor(a) apresenta o plano de contas para a diretoria comercial e
gera uma nova versão com os comentários e recomendações da diretoria

4 Vendedor(a) apresenta o plano de contas para o cliente e
gera uma nova versão com os comentários e recomendações do cliente

5 Vendedor(a) apresenta o plano de contas para as diretorias (comercial, marketing, operações, financeiro) e
gera uma nova versão com os comentários e recomendações das diretorias

Mensal Vendedor(a) apresenta para o cliente: evolução, elogios para colaboradores que ajudaram, e pedidos de "ajuda"

Mensal Vendedor(a) executa, aprende com erros e acertos, e aperfeiçoa o plano
Vendedor(a) apresenta o plano de contas na reunião mensal com diretoria
gera uma nova versão com os aprendizados e recomendações da diretoria
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Você precisa de um "patrocinador" no cliente

O Patrocinador
• Tem poder e influência
• Defenderá e venderá ativamente em seu nome
• Investiu ou investe em seu sucesso
• Tem algo a perder ou ganhar com a sua solução

Os Patrocinadores devem ser:

• Identificados - analise quem ganha o quê e 
quem perde o quê

• Desenvolvidos - forneça muito material para 
que ele tenha "armas" para defender sua 
solução, treine-o para usar as armas

• Testados - para saber se está usando as 
armas adequadamente e "a favor da sua 
solução"

Principais MOTIVADORES
• Ego (fama)
• Ganhos financeiros, bônus, etc. (fortuna)
• Reconhecimento no seu grupo ou comunidade
• Estabilidade

Patrocinadores são diferentes de Apoiadores
• Apoiadores fornecerão informações para o Plano 

de Conta
• O Patrocinador brigará e defenderá o seu Plano 

de Conta! 

Para quais clientes devemos fazer o plano?
Clientes da base...

Distribuição de Pareto 
em 4 níveis

5%
15%

30%

50%

5%15%
30%

50%

80%

20%

80%

20% % vendas

% dos 
clientes

Análise do histórico de vendas + APOSTA 
de venda no próximo ano
• 20% das contas que trarão 80% da receita

Contas estratégicas
• Serão referências para outras contas
• Poderão representar um BIG DEAL

Algumas empresas usam o 
"plano de contas de 1 página" 

para os clientes do meio da pirâmide...
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Busca de oportunidades na BASE

Mapa de oportunidades
Re

la
ci

on
am

en
to

Im
po

rtâ
nc

ia

Pr
od

ut
o1

Pr
od

ut
o2

Pr
od

ut
o3

Se
rv

iç
o1

Se
rv

iç
o2

 T
ot

al
 d

e 
op

or
tu

ni
da

de
s

Cliente1 Bom Referência o o o 3
Cliente2 Médio Importante lim 0
Cliente3 Fraco Relevante cc 0
Cliente4 mapear Fidelizado não 0
Cliente5 mapear o 1
Cliente6 o 1
Cliente7 0
Cliente8 0
Cliente9 0
Cliente10 0

Total de oportunidades 3 1 1 0 0 0 0

Oportunidade:
Oportunidade ainda não mapeada
Forte probabilidade de existir o
Já estamos presentes e não há como expandir lim
O concorrente está lá e não temos como entrar cc
Não há necessidade da oferta não

Legenda e preenchimento:

Potencial cliente para 
PLANO DE CONTA

Potencial oferta para 
ser trabalhada por marketing

Para quais clientes devemos fazer o plano?
Novas contas...
Não existe histórico de vendas...

Matriz para PRIORIZAÇÃO de clientes Peso do atributo Cliente1 Cliente2 Cliente3

Potencial de crescimento do mercado
Crescimento previsto para o mercado onde o cliente atua

Potencial de compra do cliente
Quanto acreditamos que o cliente investiria com a nossa empresa

Importância da nossa solução
Quão importante é nossa solução para este mercado

Proximidade
Qual a facilidade que temos para chegar nestes clientes

Referências e casos de sucesso
Quantas referências e casos de sucesso temos no segmento

Impacto regulatório
Existem regulamentações que nos favorecerão neste segmento

A maioria das empresas usa apenas os 2 primeiros atributos para decidir
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Situações onde o plano de conta não se aplica

Venda transacional ou venda de "impacto"

Venda de baixa complexidade 

Venda com ciclo de vendas muito curto (dias ou semanas)

Venda com poucas interações com o cliente

Para vendas  de "volume" aplicamos outras estratégias e técnicas...

Envolvimento da empresa

Operações Marketing Vendedores Operações 
de vendas Financeiro

Diretor 
Comercial

Gestor da 
Equipe 

Comercial

Gerente de 
Conta

Define a estratégia de vendas e as diretrizes para os planos das contas

Guia a estratégia de vendas e as diretrizes para os planos das contas
Coordena a mobilização dos times

É o responsável pela meta de vendas e pelos planos das contas e lidera o time de vendas (*)

(*) Em empresa maiores, o gerente de contas gerencia o seu time (ou célula) com vendedores de campo, pré-vendas e back-office
(**) ofertas = produtos e serviços  
(***) Em empresas menores nós temos um profissional fazendo várias atividades

Planeja e provê a 
capacidade de entrega

Elabora os planos das 
ofertas (**) e proposta 

de VALOR, e provê 
programas de 
capacitação

Executa as ações 
regionais do plano de 

conta

Administra e dá suporte 
ao processo de 

planejamento de contas

Administra as metas 
financeiras e KPIs, e 

provê análises
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A composição das receita

Receita
Ano 1

Receita 
Ano 2

Foco do plano 
de conta

Receita
recorrente

Cross-sell
Up-sell

(novas compras)

Evasão de receita

Alguns vendedores não gostam de planejar
Dizem que:
• Não são bons com números...
• Não tem tempo para planejar porque tem que vender...
• No meu mercado ou no meu cliente, não adianta planejar...
• O cliente é meu amigo, então não precisamos de plano...

Na verdade eles têm medo de colocar no papel
• Porque estará tudo registrado
• Porque terá que executar conforme o planejado
• Porque terá que ENTREGAR resultados

Mas...se estiver no papel, então o vendedor(a) 
poderá:
• Contar com a ajuda de muitas outras pessoas
• Dividir responsabilidades
• Coordenar atividades
• Não ser o LOBO SOLITÁRIO J

E poderá ter mais controle SOBRE O CLIENTE !!!
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Importância do plano

PREVISIBILIDADE
NO SURPRISES!!!

Para o vendedor:
• Atingir as metas e ganhar mais bônus

Para a empresa (onde o vendedor(a) trabalha):
• Assegurar que o vendedor(a) está focando nas ofertas estratégicas 
• Assegurar que o vendedor(a) terá alto desempenho

Para o cliente:
• Alinhamento de suas necessidades com a empresa fornecedora
• Melhor atendimento

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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3. Objetivos, estratégias e recursos

4. Plano de oportunidade

Agenda

Desafio

Por que precisamos 

mapear o cliente?
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Mapa do conhecimento do cliente

Indivíduo

O vendedor, ao falar com o cliente, tem que 

estar preparado para abordar assuntos de 

todas as camadas

Da externa para a interna, 

lembrando que seu target será sempre atingir 

a camada e as necessidades do indivíduo

Mercado

Empresa
Área

Cargo

Mapa sobre o mercado do cliente

Fontes de pesquisa: Internet, associações, revistas especializadas 

Características 
do mercado

Como funciona a cadeia de valor?
Como este mercado ganha dinheiro?
Como usa e valoriza a tecnologia?
Quem são os principais "players"?

Tendências 
do mercado

O que está impactando o mercado onde o cliente atua?
Exemplo: política, leis e normas, aspectos sociais e economia, 
geografia, atuação vertical, tecnologia, hábitos de consumo

Histórico e 
expectativa do mercado

O mercado está expandindo ou retraindo?   Quanto?
O mercado está consolidando (fusões e aquisições)?
Quem serão as empresas com maior crescimento?   Por quê?
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Mapa de conhecimento sobre o cliente

Fontes de pesquisa: Internet, associações, revistas especializadas, entrevistas dos executivos
+ "annual report" (relatório anual da empresa para investidores) 

Visão geral da empresa O que a empresa faz? 
Como a empresa é vista pelo mercado?
Como a empresa ganha dinheiro?

Principais produtos e 
serviços e o VALOR que 
este cliente gera para o 
mercado

Principais produtos e serviços que ela oferece e como eles 
IMPACTAM o mercado, ou seja, como eles geram VALOR para os 
clientes deles.
Quais os diferenciais da empresa no mercado?

Principais resultados 
financeiros e indicadores 
de desempenho atuais e 
planejados

Exemplo de indicadores: 
• Vendas, faturamento, lucro, EBITDA, número de lojas
Exemplo de metas de planejamento: 
• Dobrar o faturamento em 3 anos
• Aumento de 20% em vendas para o próximo ano

Mapa de conhecimento sobre o cliente

Aqui já começamos a buscar
dores, problemas e necessidades onde podemos ajudar o cliente!

Posição no mercado, market
share e concorrentes deste 
cliente

Exemplo de posição de mercado e market share:
• Não conhecemos ou é irrelevante 
• Está entre os 3 maiores, mas sendo fortemente atacado e com alto risco de perder posição

Descrever como os concorrentes estão impactando esta empresa

Principais planos, objetivos, 
estratégias e desafios que 
este cliente tem, e que 
podemos ajudar

Exemplos de planos e objetivos para médio prazo:
• Expansão de mercado com aumento de pontos de vendas e forte atuação de marketing para 

mapear o perfil dos consumidores estabelecendo estratégias e ações de vendas
• Redução do custo operacional para ganhar vantagem competitiva
• Integração eletrônica da cadeia de valor
• Aumento das vendas através de e-commerce

Principais prioridades do 
cliente para este ano (ou ano 
que vem)

Exemplos de planos e objetivos para curto prazo:
• Dobrar o número de pontos de vendas neste ano
• Implementar sistema de análise de perfil dos consumidores até Dezembro
• Redução de 5% do custo operacional até Dezembro
• Piloto operacional de integração eletrônica com 2 fornecedores e 3 pontos de vendas até Dez
• Aumento das vendas de 10% no e-commerce para este ano
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Mapa de decisões e influências
Organograma e mapa do poder

Quem é quem

Quem compra o quê

Quem influencia quem

Quem ganha o quê

Quem perde o quê

Forte influência 
técnica

Forte influência 
em decisões

Mapa de decisões e influências
Mapa dos relacionamentos

Minhas metas de relacionamento 
• Que barreiras eu preciso eliminar
• Que áreas eu preciso entrar e até quando

Lista de executivos a proteger ou expandir o relacionamento

Lista de executivos a iniciar ou desenvolver o relacionamento

Lista de executivos a acompanhar ou cultivar o relacionamento
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Mapa de decisões e influências
Mapa da concorrência

Quais são os concorrentes nessa conta?

O que eles já venderam na conta?

Para quem?

Como eles são vistos?

Como o cliente nos compara?

Mapa de decisões e influências
Mapa das influências externas

Quais são as fontes de influência externa que afetam o cliente:
• Consultores
• Associações
• Governo
• Acionistas
• (outros)...

Quem são os opositores, apoiadores e neutros para nossa empresa?
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Mapa das possíveis oportunidades

Projetos feitos Oportunidades em discussão

Nosso histórico neste cliente incluindo projetos feitos 
e oportunidades em discussão

O que é uma dor ou necessidade?

Falta de 
algo bom

Excesso 
de algo ruim

O que eles desejam

Vendas
Capacidade
Diferenciação
Reconhecimento
etc...

Riscos
Custos

Problemas
Ameaças

etc...

NecessidadeDor

Buscam 
"criadores de ganhos"Buscam 

"analgésicos"
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Existem 3 níveis de dor ou necessidade

Nível 1 - Dor latente (não aparente)
§ O cliente não sabe que está com um problema
§ O cliente sabe do problema, mas acha que não existe solução viável 

(pode achar que a solução é cara, complexa ou que apresenta risco)

O papel do vendedor(a) é fazer com que 
o cliente admita a dor ou necessidade

Dor 
latente

Dor 
admitida

Nível 3 - Visão de uma solução
§ O cliente está pronto para tomar uma ação

Nível 2 - Dor admitida
§ O cliente tem a intenção de discutir seus problemas, dificuldades ou insatisfações com a 

situação atual mas não toma ação alguma
§ O cliente admite o problema mas não sabe como resolvê-lo

 

Exemplo de dores 
 

Segmento de mercado: Manufatura 
Cargo Principais Dores 
CEO (Chief Executive Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Perder market share 
x Não atingir as expectativas dos acionistas 
x Diminuição de lucratividade 
x Diminuição do valor por ação da empresa 

COO (Chief Operating Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Qualidade inconsistente 
x Aumento do custo da folha de pagamento 
x Aumento do custo de produção 
x Não atender a atual demanda dos clientes 
x Diminuição do lucro operacional 
x Não atingir as metas de produtividade 

CFO (Chief Financial Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Atrasos e falta de exatidão nos relatórios 
x Problemas com fluxo de caixa 
x Diminuição do retorno sobre o investimento 
x Diminuição de retorno sobre o ativo 

CIO (Chief Information Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Não atender a atual demanda dos usuários 
x Não ter uma estratégia de longo-prazo 
x Dificuldade em manter-se atualizado com a constante 

evolução da tecnologia 
x Dificuldades em integrar os diversos sistemas 

Vice-Presidente de Manufatura 
 
 
 
 
 
 

x Atrasos na produção e na entrega dos produtos 
x Níveis altos de inventário 
x Dificuldades em atender as constantes mudanças na 

legislação 
x Falta de capital para investimento 
x Aumento de manutenção dos equipamentos 

Vice-Presidente de Marketing 
 
 
 
 
 
 

x Diminuição do market share 
x Aumento não planejado de despesas 
x Baixo retorno sobre as campanhas de marketing 

Vice-Presidente de Vendas 
 
 
 
 
 
 

x Resultados de vendas abaixo do esperado 
x Aumento do custo de vendas 
x )DOWD�GH�SUHFLVmR�QR�³IRUHFDVW´ 
x Não atingir o planejamento de vendas 
 

Fonte: The New Solution Selling 

 

Lista das dores

O que eu falo para aquele 
interlocutor?

O que eu poderia citar para BRILHAR 
os olhos dele?

Como minhas ofertas podem 
endereçar as dores?

Como fazer a mágica?
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Falta de
Informações

para tomada de
decisões

Relatórios com
atrasos e 

imprecisões

Sistemas sem
integração

Falta de 
relatórios 

com acesso 
via WEB

Perda de
competitividade

Perda de
market share

Mapa das dores

Clientes
insatisfeitos

A eliminação da dor 
se traduz em

Quanto o cliente pagaria para “eliminar” a dor?

Você já teve MUITA dor de dente à meia noite?   
Quanto pagaria para resolver essa dor?

Quem são afetados pelas dores?
Quanto eles são afetados?

Benefícios quantificados
Beneficiários

Nível operacional

Gerência

Diretoria

Presidência

Conselho

Mapa das possíveis oportunidades

Área de empresa Dores, problemas ou necessidades identificadas e demandas declaradas 
pelo cliente

Mapa das dores, problemas ou necessidades
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Proposta de valor
Benefícios 

mensuráveis
Viabilização da 

estratégia

Risco e 
Compliance Inovação

Benefícios mensuráveis
• Redução de custos
• Redução de retrabalho e erros
• Redução de atrasos e ineficiências
• Aumento de eficiência dos colaboradores
• Possibilidade de aumento de número de clientes
• Aumento de qualidade
• Melhor competitividade

• Redução do número de colaboradores
• Aumento de margem de lucro

Mapa das possíveis oportunidades

Pontos fortes, diferenciais e VALOR Potenciais oportunidades que poderíamos 
atender com base em nossos pontos fortes, 
diferenciais e VALOR

Nossos pontos fortes incluindo diferenciais e 
VALOR que podemos oferecer para este cliente e potenciais oportunidades
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Mapa das possíveis oportunidades

Possível solução (oportunidade) VALOR que oferecemos ao cliente

Mapeamento das possíveis soluções que poderiam interessar ao cliente 
(principais oportunidades percebidas, cross-selling e up-selling)

Mapa das possíveis oportunidades
Escolha das 3 oportunidades prioritárias

Se você estiver fazendo o plano de conta com o cliente, então, a escolha deverá 
ser feita de comum acordo...

Oportunidade Motivo da escolha 
(estratégica, financeira, visibilidade, importância política, etc.)

Expectativa de investimentos
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Mapa das possíveis oportunidades
Possibilidade de um BIG DEAL ou BIG parceria (pensar fora da caixa)
Como as duas empresas podem crescer juntas?
Como as duas empresas JUNTAS podem gerar VALOR para o mercado?

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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Hora do cafezinho...

10 minutos
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1. O processo do planejamento de contas

2. Mapa do cliente e das oportunidades

3. Objetivos, estratégias e recursos

4. Plano de oportunidade

Agenda
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Desafio

Você sabe...

O que você quer 

do cliente?

Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Metas e objetivos

BE SMART (seja SMART):

• eSpecífico

• Mensurável

• Alcançável

• Relevante

• Tempo definido: prazo para alcance do objetivo
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Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Estratégia de atração ou retenção

Estratégia de atração e 
de entrar em uma nova conta

Estratégia para manter 
o cliente satisfeito (retenção)

Exemplos:
• Usar a mudança na legislação para acessar 

os executivos de negócios e prospectar 
oportunidades

• Usar a referência do Dr. Silva do Associação 
dos Engenheiros para acessar os executivos 
de negócios

• Usar nosso caso de sucesso ACME para 
acessar os executivos de negócios

Exemplos:
• Enviar relatório mensal com evolução dos 

projetos e resultados

• Divulgar, mensalmente, feedback dos usuários 
do sistema

• Fazer e divulgar, semestralmente, uma 
pesquisa de satisfação dos usuários

Mostrar VALOR através de CASOS

Caso de sucesso
Caso real com referência e 

comprovações

Você começa a contar o caso e o cliente se identifica e pensa 
“Eu tenho o mesmo problema, me fale mais a respeito”

O cliente MORDEU A ISCA!!!

Caso de uso
Não aconteceu com um cliente, 

mas dá excelentes ideias...



28
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

Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Estratégia para expansão na conta ou busca de novas oportunidades 
(cross-sell e up-sell)

Dentro de uma unidade de negócios (UN) com a qual você está atualmente 
fazendo negócios, procure oportunidades para expandir o uso do seu produto ou 
serviço que eles estão usando e vender outros produtos ou serviços

Para entrar em uma nova UN, aproveite seus patrocinadores e relacionamentos
atuais para identificar e ter credibilidade em novas oportunidades. Use os casos 
de sucesso que você já teve nas UNs

Mapa de oportunidades
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Área 1 Bom Referência o o o 3
Área 2 Médio Importante lim 0
Área 3 Fraco Relevante cc 0
Área 4 mapear Fidelizado não 0
Área 5 mapear o 1
Área 6 o 1
Área 7 0
Área 8 0
Área 9 0
Área 10 0

Total de oportunidades 3 1 1 0 0 0 0

Oportunidade:
Oportunidade ainda não mapeada
Forte probabilidade de existir o
Já estamos presentes e não há como expandir lim
O concorrente está lá e não temos como entrar cc
Não há necessidade da oferta não

Legenda e preenchimento:

Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Estratégia para expansão na conta ou busca de novas oportunidades 
(incluindo cross-sell e up-sell)

Primeiro passo:
Vamos buscar ofertas que tenham um 
grande número de oportunidades...

Estratégia recomendada:
Priorizar estas ofertas...
Fazer um evento com apoio de marketing
para converter o maior número possível de 
áreas com uma única atividade...
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Mapa de oportunidades
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Área 1 Bom Referência o o o 3
Área 2 Médio Importante lim 0
Área 3 Fraco Relevante cc 0
Área 4 mapear Fidelizado não 0
Área 5 mapear o 1
Área 6 o 1
Área 7 0
Área 8 0
Área 9 0
Área 10 0

Total de oportunidades 3 1 1 0 0 0 0

Oportunidade:
Oportunidade ainda não mapeada
Forte probabilidade de existir o
Já estamos presentes e não há como expandir lim
O concorrente está lá e não temos como entrar cc
Não há necessidade da oferta não

Legenda e preenchimento:

Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Estratégia para expansão na conta ou busca de novas oportunidades 
(incluindo cross-sell e up-sell)

Segundo passo:
Vamos buscar áreas que tenham um grande 
número de oportunidades...

Estratégia recomendada:
Priorizar estas áreas...
Fazer atividades de vendas para converter 
o maior número possível de oportunidades...

Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Estratégia para acelerar as oportunidades que estão 
no funil

Prospecção de
oportunidades 

Qualificação comercial

Qualificação técnica

Desenvolvimento de
oportunidades

Negociação e 
fechamento

Estratégias de marketing e 
vendas para encurtar o 

ciclo de vendas
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Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Principais problemas identificados e solução

Problema ou obstáculo identificado Como solucioná-lo
Exemplo:
O cliente tem um contrato firmado com nosso concorrente por 
mais 12 meses e com multa pesada de rescisão

Exemplo:
Buscar alternativas de "fundos" para o pagamento da multa de 
rescisão

Objetivos, estratégias e necessidade de recursos
Recursos necessários

Recursos necessários 
para que o plano tenha 
sucesso
(pessoas, investimentos financeiros, 
treinamentos, parcerias, etc.)

Exemplos:
• 1 profissional de pré-vendas acompanhando o projeto
• R$ 50k para contratação de um parceiro para fazer a POC (prova de conceito)
• Treinamento da equipe técnica em desenvolvimento de IoT (Internet of Things)
• Parceria com um grande DataCenter para desenhar e viabilizar a proposta completa

Necessidade de apoio de 
outras áreas
(apoio executivo, marketing, 
operações, atendimento, suporte, 
etc.)

Exemplos:
• Conferência entre CEOs para identificar oportunidades de novos negócios
• Marketing deverá organizar um evento específico para o cliente para mostrarmos 

nossos produtos e serviços ("customer day")
• Zerar todas as pendências de suporte em 30 dias
• Dar atendimento PRIORITÁRIO para o cliente durante o período da POC (prova de 

conceito)
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Plano de ações

Informações que ainda precisamos coletar

Informação Com quem buscar Data-limite þ
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USO EXCLUSIVO DO vendedor(a) (e empresa)
Aprendizados e o que evitar

Nosso aprendizado neste cliente 
incluindo propostas emitidas e não 

fechadas, e problemas já enfrentados

Oportunidades que deveríamos 
EVITAR

USO EXCLUSIVO DO vendedor(a) (e empresa)
Opositores identificados e estratégia de relacionamento

Opositor Estratégia de relacionamento



33
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

USO EXCLUSIVO DO vendedor(a) (e empresa)
Mapa detalhado da concorrência

Concorrente VALOR 
que eles oferecem ao cliente

Pontos fortes Vulnerabilidades

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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1. O processo do planejamento de contas

2. Mapa do cliente e das oportunidades

3. Objetivos, estratégias e recursos

4. Plano de oportunidade

Agenda

Desafio

Por que temos que 

mapear as 

oportunidades? ??
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Mapa da oportunidade
SPIN

S Mapa da situação ou ambiente atual

P Dores, problemas e necessidades 
identificados ou declarados pelo 
cliente

I Como estas dores, problemas e 
necessidades estão impactando o 
cliente

N Benefícios e VALOR esperado pelo 
cliente para a solução a ser 
proposta

Mapa da oportunidade
Produtos e serviços envolvidos

Produtos

Serviços
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Mapa dos relacionamentos

Nome e função Estilo comportamental e motivador Estratégia de negociação

Quem é quem, quem compra o quê, quem influencia quem
Quem ganha o quê, quem perde o quê

Temos que analisar
• Patrocinadores
• Apoiadores
• Influenciadores
• Opositores

Costurando uma rede de relacionamentos
Hoje as decisões são colegiadas

O C-Level não decide por algo que o time reprova

O vendedor(a) terá que criar 
uma rede de relacionamentos 

bem montada com 
profissionais:

Que interagem e contribuem

Que influenciam

Que escolhem, decidem e aprovam
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Mapeando os interlocutores

Poder decisores, aprovadores, usuários, patrocinadores

Influência mentores, apoiadores, neutros, opositores

Nível de 
relacionamento excelente, bom, neutro ruim

Adaptabilidade a
mudanças inovador, visionário, pragmático, conservador e lento

Perfil comportamental executor, comunicador, planejador, analista

Perfil comportamental

Empreendedor
Criativo

Sonhador
Motivador
Otimista

Detalhista 
Técnico
Preciso

Planejador
Conservador
Ponderado

O chefão 
Durão

Work-aholic
Exigente 

Perfeccionista
Não sabe e não gosta de perder

Não trabalha sozinho

Amigo
Conselheiro sentimental

“Em cima do muro”
“Coração mole”

Prestativo
Paciente

Comunicador Planejador

Executor Analista

Steve Jobs

James Bond

El profesor

Bill Gates
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Motivadores (desejos)
Perfil comportamental Motivador
Comunicador Fama e fortuna
Planejador Participação
Analista Paz
Executor Poder e fortuna

Motivadores pessoais (exemplos)
Qualidade de vida
Ter mais tempo com a família
Morar fora do Brasil
Fazer MBA

Motivadores profissionais (exemplos)
Ser promovido
Ganhar prêmio de melhor diretor
Trabalhar na matriz fora do Brasil
Ganhar um MBA pago pela empresa

O que o executivo DESEJA 
e eu posso ajudá-lo a 

CONQUISTAR?

MEDOS
FUD = Fear, Uncertainty and Doubt

(Medo, incerteza e dúvida)

VUCA = Volatilidade, Incerteza,
Complexidade e Ambiguidade

O que o executivo TEME 
e eu posso ajudá-lo a 

EVITAR?
Perfil comportamental Medos
Comunicador Medo de ficar sozinho

Medo de ser rejeitado
Medo de perder a qualidade de vida

Planejador Medo da mudança
Medo da opinião dos outros
Medo de se machucar nos relacionamentos
Medo de perder o controle 

Analista Medo de não ter avaliado todas as possibilidades 
Medo de confrontos
Medo do ridículo
Medo de não fazer com perfeição

Executor Medo de perder a posição
Medo do fracasso
Medo de reconhecer que errou 
Medo de perder a autonomia 
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O novo papel do Decisor

Decisor

Vendedor(a)

Informação
Demais 

envolvidos no 
projeto

(stakeholders)

Interação 
principal de 

vendas

Antigamente

Decisor

Vendedor(a)

Demais 
envolvidos no 

projeto
(stakeholders)

Interação 
principal de 

vendas

Atualmente

Conhecimento

O vendedor(a) não vai deixar de visitar o Decisor, 
mas seu foco principal será o grupo de 

profissionais envolvidos no projeto que tenham 
influência no Decisor

Interação 
secundária de 

vendas para busca 
de informações

Interação 
secundária de 

vendas

O vendedor(a) apresenta solução e VALOR para 
o Decisor, mantendo com ele o contato 

principal do processo de vendas 

Mapa dos concorrentes
Concorrente Pontos fortes Pontos fracos Nossa estratégia de 

ataque ou defesa
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Mapa das alternativas estratégicas

Sim

Sim

SimSim

Não

Não

Não Não NãoVocê consegue 
criar um?

Existe um motivo 
inadiável para a 
compra? 

Vale a pena 
vencer?

Você consegue 
vencer?Qual? Você consegue 

competir?

FlanquearFragmentarDefenderDesenvolver AtacarSimular

Tem 
vantagem

competitiva?

Consegue 
mudar o critério

de seleção?

Consegue 
fornecer parte

da solução?

Tem 
posição

a proteger?

Tem perspectiva 
de negócios

futuros?

Quer “sangrar” o 
concorrente?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

NãoNão NãoNão NãoNão

Abordagem direta, 
enfrentar

Mudar escopo ou 
critérios

Dividir o projetoProteger uma posição 
conquistada

Criar uma nova 
oportunidade

Baixar o preço
Reduzir o prazo

Superioridade em algum 
critério

Linha de produto 
abrangente
Muita influência na 
decisão

Superioridade em um 
pedaço (nicho)

Bom relacionamento 
com o cliente e 
muito conhecimento dos 
negócios

Você tem mais ofertas 
que a concorrência

Não existe mais o que 
proteger

Ataque rápido
Efeito surpresa

Sigilo total para os 
concorrentes

Coexistência com 
demais pedaços

Distrações, pistas falsas 
e diluir esforços (isolar)

Investir rápido
Retardar a concorrência

Sigilo total para os 
concorrentes

O que

Quando

Como

Mapa do processo de compras
Descrição do processo de compras

Envolvimento do departamento de compras

Estratégia de negociação
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Objetivos, estratégias e recursos
§ Metas e objetivos para esta oportunidade

§ BE SMART

§ Estratégia de atuação nesta oportunidade

§ Necessidade de recursos, apoio de outras 
áreas da nossa empresa, e apoio de 
fornecedores ou parceiros

§ Principais problemas e obstáculos 
identificados e como resolvê-los

Plano de ações
Ação Responsável Data-limite
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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 em cada módulo

Quais foram as mensagens-chave deste treinamento?

Qual a mensagem que marcou você?



44
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

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

www.advanceconsulting.com.br


