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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
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DRIP selling e DRIP management

As relações e interações, 

agora, 

são DIGITAIS, 

por uma multiplicidade de 

canais de comunicação 

e mais CURTAS e 

FREQUENTES 

(como gotas)

Camadas de metodologias de vendas

1988 - SPIN Selling

1975 - Solution Selling

1967 - Sandler Selling

Camada 1

Processo de vendas

2011 - Challenger Selling
Camada 2

Postura e argumentação

2020 - DRIP Selling e DRIP Management
Camada 3

Abordagem

Crise de 2008
"subprime"

Mudança no padrão de
comportamento de compras

Crise de 2020
"corona-vírus"

Mudança no padrão de 
comportamento de compras
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1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

3. O que muda em cada uma das etapas do funil

4. Negociações

Agenda
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2. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

3. O que muda em cada uma das etapas do funil

4. Negociações
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O que você tem que guardar deste módulo

DesafioDesafio

Qual a diferença entre
fazer planejamento em tempos tranquilos e

fazer planejamento em tempos de guerra ou crise?
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Planejamento de vendas

DRIP action DRIP action DRIP action DRIP action

DRIP project DRIP project DRIP project

Conta Conta Conta Conta

Análise do funil e estratégias para atingir as metas de vendas

D
R

IP
 in

di
ca

to
rs

contas novas          contas da base

Plano de conta
(account plan)

Plano de vendas
(territory plan)

Plano de ataque (attack plan)

DRIP results DRIP results DRIP results DRIP results

Elementos do plano de vendas

Análise do funil de vendas 
(taxas de conversão, ciclo de vendas e ticket médio)

Estratégia para obter novos clientes

Oportunidades de up-sell e cross-sell

Estratégia de venda na base usando o vetor de clientes

Estratégia de venda na base usando o vetor de ofertas
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Mapa de oportunidades
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Cliente1 lim o o o o 4
Cliente2 lim o 1
Cliente3 lim o 1
Cliente4 oen o 2
Cliente5 oen o 2
Cliente6 oen o 2
Cliente7 cc o 1
Cliente8 cc o 1

0
0

Total de oportunidades 3 8 1 1 1 0

Oportunidade:
Oportunidade ainda não mapeada
Forte probabilidade de existir o
Existe a oportunidade de entrada oen
Existe a oportunidade de expansão oex
Já estamos presentes e não há como expandir lim
O concorrente está lá e não temos como entrar cc
Não há necessidade da oferta n

Legenda e preenchimento:

Mapa de oportunidades de up-sell e cross-sell

Objetivo:
Priorizar clientes
Estratégia 
para converter o maior 
número possível de 
oportunidades

Objetivo:
Priorizar ofertas
Estratégia 
para converter o maior 
número possível de 
clientes

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

• Mapa do conhecimento
• Mapa do poder e relacionamento
• Mapa das dores e soluções
• Mapa da concorrência
• Mapa das influências externas

Estratégias para atingir metas e objetivos
Plano de ações
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Plano de ataque
Para situações especiais...

2008 - Crise subprime
2015 - PIB com -3.8% de retração
2016 - PIB com -3.5% de retração
2020 - Crise Covid

Ações 
de curto 

prazo

Executar 
RÁPIDO

Analisar 
RÁPIDO

Ajustar 
RÁPIDO

Ações de ataque2 pontos fundamentais

Ações de 
curto prazo

Velocidade
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O que será priorizado?

Mês 1 Mês 2 Mês 3

DRIP project 1 DRIP project 3 DRIP project 4

DRIP project 2

Estratégias e principais ações
Foco total em ações Visibilidade estratégica (rever semanalmente)

DRIP Project - projeto de curto prazo

Dores, problemas ou 
necessidades 

identificadas no cliente

Solução que temos 
para ajudar o cliente

DRIP actions com 
DRIP results

O que eu quero 
vender no cliente

Histórias que eu posso 
contar para despertar 

o interesse

DRIP actions com 
DRIP results
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DRIP actions
DRIP action é toda e qualquer interação 
que você terá com o cliente, por exemplo:
• Mensagem de whatsapp
• Mensagem em rede social
• E-mail
• Telefonema
• Videoconferência
• Demonstração de produto
• Apresentação da proposta

Cada DRIP action tem que ter um 
DRIP result
• Uma entrega 
• Um objetivo atendido
• Uma resposta 
• Uma reação

Se não existe um RESULT, então, cancele a ACTION !!!

Checagem do entendimento
Checagem emocional

DRIP actions Data-limite
• Contar casos de sucesso para despertar o interesse 01/fev
• Qualificar a oportunidade 10/fev

• Contato com cada stakeholder para checar impactos da nossa solução 15/fev

• Montar demonstrações ESPECÍFICAS para cada stakeholder 20/fev

• Fazer as demonstrações para stakeholder mostrando benefícios para ele, e 
coletando objeções 01/abr

• Consolidar todos os feedbacks e objeções dos stakeholder 15/abr

• Contato com cada stakeholder para passar a visão consolidada e tratar objeções 
apontadas 01/mai

• Contato com o decisor para a apresentação final 01/jun

Exemplo de DRIP actions
DRIP project:
Vender o software de "Análise e Previsão" para 100 usuários da área de Tesouraria do CLIENTE1 até 31 de Junho 
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Exemplo de DRIP actions e results

DRIP action: contar casos de sucesso 
para despertar o interesse

DRIP result: identificar (prospectar), ao 
menos, uma oportunidade para evoluir

DRIP action: qualificar a oportunidade DRIP result: avaliar se temos, 
realmente, uma oportunidade (filtrar) e 
a temperatura dela

DRIP action: contato com cada 
stakeholder para checar impactos da 
nossa solução

DRIP result: lista de stakeholders com 
impactos positivos e negativos, e papel 
que ele terá no processo(*)

(*) Apoiador, opositor, neutro 

DRIP indicator para o DRIP project e actions

DRIP actions Feito
(Sim/Não)

Feito até 
data limite
(Sim/Não)

result?
(Sim/Não)

• Contar casos de sucesso para despertar o interesse

• Qualificar a oportunidade

• Contato com cada stakeholder para checar impactos da nossa solução

• Montar demonstrações ESPECÍFICAS para cada stakeholder

• Fazer as demonstrações para stakeholder mostrando benefícios para ele, e 
coletando objeções

• Consolidar todos os feedbacks e objeções dos stakeholder

• Contato com cada stakeholder para passar a visão consolidada e tratar 
objeções apontadas

• Contato com o decisor para a apresentação final

DRIP project:
Vender o software de "Análise e Previsão" para 100 usuários da área de Tesouraria do CLIENTE1 até 31 de Junho 

Probabilidade 
de sucesso
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DRIP indicators

DRIP project DRIP project DRIP project

Conta Conta Conta Conta

Análise do funil e estratégias para atingir as metas de vendas

D
R

IP
 in

di
ca

to
rs

Contas novas          Contas da base

Plano de Conta
(Account plan)

Plano de vendas
(territory plan)

Probabilidade 
de sucesso

Probabilidade 
de sucesso

Probabilidade 
de sucesso

Plano de ataque (attack plan)

Planejamento de vendas

Conta Conta Conta Conta

Análise do funil e estratégias para atingir as metas de vendas

D
R

IP
 in

di
ca

to
rs

Contas novas          Contas da base

Plano de Conta
(Account plan)

Plano de vendas
(territory plan)

Plano de vendas, plano de conta, plano de ataque
• Temos metas e objetivos claros?    São SMART(*)?
• Temos DRIP indicators para saber como estamos evoluindo?

(*) SMART = Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related

Plano de ataque (attack plan)
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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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?

© ADVANCE Consulting, 2001-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

3. O que muda em cada uma das etapas do funil

4. Negociações

Agenda
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O que você tem que guardar deste módulo

Checagem

Preparação de uma DRIP meeting
No mundo digital as interações são mais CURTAS, 
então, temos que ser mais organizados...

Mandar antecipadamente:

• Lista de quem participará da reunião

• Quem é quem na lista de participação

• Agenda e tempo previsto para cada tópico

• Material para leitura ou análise 
(antigamente ninguém lia... hoje tem que ler...)
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Comunicador Planejador
Catalisador
Expressivo
Extrovertido
Espontâneo

Comunicativo
Persuasivo

Otimista

Apoiador
Amigável
Estável

Calmo e paciente
Cooperativo
Diplomático

Leal
Conservador

Executor Analista
Controlador
Realizador
Dominante

Autoconfiante
Energético

Aceita e gosta de desafios
Competitivo e audacioso

Destemido e corajoso

Analítico
Minucioso

Lógico
Prudente
Preciso

Dedicado, aplicado e zeloso
Organizado

Muito conservador

Perfil comportamental dos participantes

Motivadores profissionais e pessoais
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 interlocutor(a) 
DESEJA e eu posso 

ajudá-lo(a) a CONQUISTAR?
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O que o interlocutor(a) 
TEME e eu posso 

ajudá-lo(a) a EVITAR?

MEDOS
FUD = Fear, Uncertainty and Doubt

(Medo, incerteza e dúvida)

VUCA = Volatilidade, Incerteza,
Complexidade e Ambiguidade

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 

Como conduzir uma DRIP Meeting

1. O organizador faz a abertura
• Objetivo da interação, perguntas a serem respondidas, decisões a serem tomadas
• Agenda e dinâmica da interação

2. Compartilhamento das anotações da reunião

3. Interações CURTAS e checagem FREQUENTE do entendimento

4. Checagem final
• Checagem do entendimento
• Checagem emocional

5. Definição dos próximos passos

6. Leitura final das anotações da reunião com próximos passos

Procure usar vídeo para "ler" expressões faciais e linguagem corporal



17
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

DRIP challenge - desafio ou provocação
Frase ou pergunta de impacto para garantir que o 
interlocutor comece a prestar atenção em você

Temos estudado muito sobre as mudanças no perfil do consumidor moderno. Aparentemente as empresas 
que não estão fazendo análise de marketing estão perdendo "market share" muito rápido...
Ainda bem que estamos discutindo este projeto com vocês, não? 

A crise está mudando muito o cenário das empresas. Com este projeto vocês sairão da crise muito mais fortes 
que seu concorrentes, certo?

Entendo que este projeto trará grandes benefícios para vocês, da nossa parte estamos prontos para começar 
o quanto antes, quando poderíamos iniciar?

O que representaria para você e sua empresa ficar 1 dia com o sistema de faturamento fora do ar?

Sua empresa está pronta para atender TODAS as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?

O que significaria para você e sua empresa se o seu concorrente conseguisse aumentar as vendas em 30%

Seu sistema atual conseguirá atender as demandas de negócios da sua empresa para os próximos 3 anos?

DRIP content check - checagem de entendimento
Precisamos saber se os interlocutores estão 

entendendo o que estamos falando

Exemplos: 
"o que conversamos até agora?" 
"o que vocês viram que chamou a atenção de vocês?" 
"como vocês resumiriam o que falamos até agora?"

Fazemos:
• Ao final da reunião
• Ao longo da reunião, 

se a reunião for longa...
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DRIP emotion check - checagem emocional
Precisamos saber se os interlocutores estão 

gostando do que estamos falando

Exemplos: 
"isto faz sentido para vocês?" 
"estamos no caminho certo?" 
"é isto que você imaginava?"

Fazemos:
• Ao final da reunião
• Ao longo da reunião, 

se a reunião for longa...

DRIP Feedback - comentário dos participantes

O organizador da reunião deverá, ao final da reunião, fazer:

1. Checagem de entendimento com 
cada um dos participantes

2. Checagem emocional com 
cada um dos participantes

3. Abertura para que alguém 
queira fazer um comentário 
final 
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Tática de Brief-Discuss-Debrief

Bom, acho que podemos passar para o segundo assunto 
da agenda, onde apresentarei como será o evento e 
precisaremos decidir quem participará. Podemos seguir?

Blá, blá, blá

Blá, blá, blá

Acho que esta discussão foi muito produtiva, falamos de 
como será o evento e quem participará. 

O vendedor é quem deverá conduzir o cliente 
nesta jornada de comunicação DRIP by DRIP

Estão todos confortáveis com o que vimos até agora? João? 
Maria? Eduardo?

Vamos dar uma passada para ver o que entendemos até 
agora... João, Maria?

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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?
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Hora do cafezinho...

10 minutos

© ADVANCE Consulting, 2001-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

3. O que muda em cada uma das etapas do funil

4. Negociações

Agenda
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O que você tem que guardar deste módulo

Perguntar

O que muda em cada uma das etapas do funil

Os clientes estão cada vez mais bem informados sobre o 
que precisam. Portanto, o papel do vendedor(a) digital é 
facilitar o processo de aquisição com informações, novos 
elementos e visões sobre as soluções para suas dores

O vendedor(a) tem conhecimento de 
dezenas de implementações e tem muito à
AGREGAR

Tem que conquistar e confirmar a aceitação 
do cliente em cada micro-etapa, em DRIPS,
garantindo a evolução do projeto
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Mudança na forma de prospectar

Antigamente
Estudávamos pouco sobre o potencial cliente

Partíamos de uma folha em branco

Fazíamos muitas perguntas para 
diagnosticar e prescrever

“Me conte seus problemas...”

Atualmente
Estudamos muito sobre o potencial cliente

Escolhemos casos pertinentes

Contamos casos para o potencial cliente se 
identificar e pedir mais informações

“Vou contar como outros clientes 
estão fazendo...”

Regra de ouro - DRIP Selling
Na PROSPECÇÃO, você deve ir CONQUISTANDO o suspect em DRIPS,

como se fosse uma CONVERSA no telefone

Frases e situações de quebra-gelo

Sim, pode continuar

Perguntas de alto-impacto ou de 
exploração do problema

Sim, pode continuar

Perguntas de filtro

Sim, pode continuar

Discurso de elevador e da solução
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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 tem a comprovação do caso de 
sucesso, mas dá excelentes ideias...

Na Qualificação
S - Situation (ambiente)

F - Filter (filtragem básica inicial)

--------------------------------------------------------

B - Budget (orçamento)

A - Authority (decisores e aprovadores)

N - Need (dor, problema ou necessidade)

T - Time (urgência)

--------------------------------------------------------

C - Competition (concorrência)

S - Selection Criteria (critérios de seleção)

DRIP
As perguntas devem ser

Claras
Diretas

Objetivas
CURTAS

Explique por que está 
perguntando...

O cliente nunca recusa 
responder quando entende 

como e onde será 
utilizada a resposta
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Perguntas da qualificação - SFBANTCS
Situation (Situação)
Objetivo: ter um dimensionamento para saber se o cliente é minimamente 
interessante para sua empresa

Exemplos:
§ Número de colaboradores

§ Número de computadores

§ Número de filiais

§ Consumo atual (datacenter, marketing digital, solução ERP, etc.)

§ Expectativa de crescimento

Perguntas da qualificação - SFBANTCS
Filter (Filtragem)
Objetivo: saber se o cliente estaria interessado em mudar de fornecedor

Exemplos:
§ Qual o seu fornecedor?

§ Em uma escala de 1 a 5, qual o seu grau de satisfação com seu fornecedor atual?

§ O que você gostaria de ter que seu fornecedor atual não proporciona?

§ Você estaria disposto a ouvir a proposta de um outro fornecedor?
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Perguntas de qualificação - SFBANTCS
Budget (Orçamento)
Objetivo: saber qual o orçamento aprovado ou previsto para o projeto

Exemplos:
§ Já existe um orçamento aprovado ou pré-aprovado para este projeto?

§ Na sua empresa qual o processo para aprovar um orçamento para um projeto como este?

§ Temos 3 alternativas para atender este projeto:
Temos uma solução "Basic" que vai de R$ 10 a 12 mil. Oferecemos esta solução para 
empresas pequenas e não acho que atenderia os requisitos mínimos do seu projeto.
Temos uma solução "Professional" que vai de R$ 50 a 70 mil que acredito ser a mais adequada 
para sua empresa e para seu projeto.
E temos uma solução "ADVANCED" que vai de R$ 200 a 250 mil com todos os recursos 
disponíveis.
Destas 3 alternativas, qual você acha que se encaixaria melhor na sua expectativa de 
investimentos?

Perguntas de qualificação - SFBANTCS
Authority (Autoridade)
Objetivo: negociar o acesso a pessoa de decisão e aprovação

Exemplos:
§ Na sua empresa qual é o processo de decisão e aprovação de um projeto como este?

§ Seria possível ter uma reunião rápida com a pessoa que tomará a decisão sobre o projeto? 
Isto faz parte do processo de abertura de negócio na minha empresa. Serão apenas 5 minutos 
para um "aperto de mãos"

§ Qual seria a sua participação no processo de decisão e aprovação de um projeto como este?

§ O departamento de compras será envolvido no processo?
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Perguntas de qualificação - SFBANTCS
Need (Necessidade, dor ou problema)
Objetivo: descobrir a necessidade, dor ou problema que o cliente está 
buscando resolver, ou a possibilidade de criar a necessidade no cliente

Exemplos:
§ Existe algum evento determinante que está guiando este projeto, por exemplo, alguma 

modificação na legislação, um requisito da sua matriz, um pedido da área usuária?

§ O que está motivando sua empresa a buscar um projeto como este? 

§ Temos alguns clientes, similares a sua empresa, que conseguiram reduzir os custos 
operacionais em 10% usando a tecnologia para integrar o processo fabril ao financeiro. Será 
que sua empresa teria interesse neste tipo de projeto?

§ O que você espera obter de resultados com este projeto?   Qual a sua meta?

Perguntas de qualificação - SFBANTCS
Time (Tempo)
Objetivo: identificar a urgência do cliente para o projeto

Exemplos:
§ Existe alguma data determinante ou data limite para este projeto?

§ Temos 3 alternativas para atender este projeto, com equipes de tamanhos diferentes e, 
claro, impactos diferentes no investimento. Poderíamos entregar em 30, 90 ou 120 dias. Você 
poderia esperar 120 dias?
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Perguntas da qualificação - SFBANTCS
Competition (Concorrentes)
Objetivo: descobrir quem são os concorrentes que participarão do processo 

Exemplos:
§ Alguma outra empresa já veio aqui oferecer uma solução similar?

§ Você conhece alguma outra empresa que fornece uma solução similar?

§ O que chamou a sua atenção nestas empresas que tem solução similar a nossa?

§ O que chamou a sua atenção em nossa empresa ou nossa solução?

Perguntas da qualificação - SFBANTCS
Selection Criteria (Critério de seleção)
Objetivo: descobrir quais os critérios mais importantes na seleção da solução

Exemplos:
§ Você já tem uma lista com os critérios que vocês usarão para selecionar uma solução?

§ Quais os 3 principais critérios que vocês usarão para selecionar a solução?

§ Criar uma lista de critérios de seleção é uma tarefa complexa. Podemos ajudá-los com isto?

§ Dentro dos critérios que vocês usarão para selecionar a solução, onde está o quesito "preço"? 
Quais os demais quesitos e pesos que serão dados para cada um?

§ Entre "preço", "qualidade" e "prazo de entrega", qual será o critério mais relevante para a 
seleção da solução?  Existem outros critérios? 

Na maioria das vezes o cliente ainda não pensou em critérios de seleção, e o vendedor poderá ajudá-lo a estabelecer a lista...
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Apresentação da solução

Amigo
Fonte segura
Confidente

Conselheiro
Aliado
Orientador

Fornecedor
Distribuidor

Especialista
Solucionador de 
problemas

Baixa Alta

Alta

Competência

C
on

fia
nç

a

Influenciar alguém é levá-lo a tomar uma decisão de acordo com o que desejamos 
e que esta pessoa não tomaria a nosso favor, sem a nossa interferência

Para influenciar, nós temos que ter credibilidade

Para ter credibilidade nós precisamos ter confiança e competência

Apresentação da solução - DICA #1

1
Credibilidade no vendedor

Será que ele entende do meu mercado e da minha empresa?

2
Credibilidade na solução

Ela atende o que precisamos?

3
Credibilidade na empresa fornecedora

Eles já fizeram isto com sucesso?
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Apresentação da solução - DICA #2

O cliente tem que ver que a apresentação 
foi feita ESPECIALMENTE para ele...

...com os benefícios para ele e 
para a empresa dele...

Temos que usar os motivadores e 
tratar os medos

Apresentação da solução - DICA #3

Nesta apresentação vou mostrar 
os 5 pontos que transformaram a 

ACME em grande caso de 
sucesso

Despertar a curiosidade...
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Apresentação da solução - DICA #4
Deixar claro os benefícios para cada um dos participantes

Isto é importante para você, João, porque reduzirá 
substancialmente o retrabalho

Maria, isto significa que você poderá reduzir o custo operacional 
em 10 à 15%

José, a maioria dos nossos clientes tiveram aumento de vendas 
de 5 à 10%, então depois que vocês instalarem o nosso produto, 
sua empresa poderia, facilmente, aumentar as vendas em 15%

Costurando uma rede de relacionamentos
Hoje as decisões são colegiadas

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

O vendedor 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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Feedback dos participantes

Existe alguma objeção ao que foi apresentado ou a 
solução que eu possa tratar?

Existe algo limitante ao que foi apresentado ou a 
solução?

Direto ao ponto...

Montando uma proposta "campeã"

O que o cliente mais gosta...
Ler uma proposta e reconhecer

nela tudo o que foi discutido e 
acordado nas últimas reuniões, 
com as mesmas palavras e as 

mesmas anotações

O que o cliente não gosta...
Ler uma proposta onde ele terá que 

estudar linha por linha, decodificando o 
que está escrito com o que foi falando nas 

últimas reuniões

Ler uma proposta “genérica” onde não 
aparecem as preocupações e colocações 

que ele fez nas últimas reuniões
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Acelerando o processo de decisão

Qual o custo para sua empresa por não fazer?

Qual o custo e o risco de continuar fazendo do jeito que está 
fazendo hoje?

Podemos falar do CUSTO ou RISCO
de “perder a oportunidade”, 

de “fazer de uma maneira menos adequada”, 
de “fazer pior do que a concorrência” 

Prezado cliente, entendo que, pelo que conversamos até agora, 
você vai querer ter resultados ainda neste ano fiscal...

Você precisará estar com a solução implementada 
3 meses para aferir os resultados.

Nós vamos levar mais 3 meses para implementar.

Então, temos que assinar o contrato este mês.

Entendo que você queira esperar 6 meses para tomar a decisão.
Mas nossos clientes tiveram, em média, 10% de aumento de vendas.
Isto quer dizer que, nestes 6 meses, você perderá METADE do seu 
faturamento anual, é isto mesmo? 

Pressão pelo tempo

Pressão financeira

Acelerando o processo de decisão
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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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?

© ADVANCE Consulting, 2001-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

3. O que muda em cada uma das etapas do funil

4. Negociações

Agenda
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O que você tem que guardar deste módulo

Ouvir

DRIP question - identificar objeções

Antes de começarmos a negociar, me diga o que você e o seu time 
acharam da solução

Existe algum tipo de barreira ou restrição para a solução? 

Existe a necessidade ou desejo de mudança de escopo?

Se não temos restrições, nem necessidade de mudança de 
escopo, então, acho que podemos evoluir com a negociação, 
estou certo?

Queremos que o cliente coloque na mesa as objeções, barreiras ou 
restrições DE ESCOPO, antes de partir para preço...
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Os 4 passos para tratar OBJEÇÕES

1. Entender a objeção, mas adiar a concessão

2. Aprofundar o conhecimento da objeção

3. Explorar critérios de seleção

4. Conceder conforme o SEU plano

A mesa de negociações

Compromissos
(quando deu certo)

Alternativas
(quando não deu certo)

Opções
Legitimidade

Posições Posições

Lado do 
vendedor

Lado do
comprador

Comunicação e relações

InteressesInteresses
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DRIP checking - checagem de posições e interesses
Interesses = o que cada parte realmente quer
Posições = o que cada parte leva para a mesa de negociações

São necessidades, inquietações, preocupações, motivos, desejos, 
esperanças e medos que nos levam a negociar

Meu interesse aqui é estabelecer as melhores condições para 
nossas duas empresas.

Existe algum ponto na proposta que te preocupa ou te deixa 
desconfortável? (*)

(*) Neste momento já tratamos o escopo e as objeções

Checagem de legitimidade
Objetivo: entender o raciocínio da contraparte

Você acha que isto seria justo para as duas partes?  Por que?

Me ajude a entender por que você está pedindo isto?
Entender seu raciocínio me ajudará a achar as melhores 
alternativas.

Entendo o seu argumento de que nosso preço está "caro", mas por favor 
me ajude a entender "por que você acha que nosso preço está caro, você 

está comparando com o quê"?

Você acha nosso prazo de implementação muito longo, 
baseado em quê?

Qual é sua expectativa para o prazo de implementação e como você 
chegou a esta expectativa?  Que cálculo você fez?
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DRIP emotion check
Será que o cliente está conectado e ouvindo???

Em situação de stress a pessoa 
pode "parar de ouvir"...

DRIP high touch - interação entre alto executivos
Quando DEVE acontecer
• Início do processo de compras - para empoderar os comandados
• Na fase de negociação - para tranquilizar as partes

O discurso deve ser "escrito" pelos comandados

Pode ser utilizado para "acelerar"...
Um simples Whatsapp pode fazer grande diferença!
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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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?

© 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

www.advanceconsulting.com.br


