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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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postura e argumentação dos 
vendedores de sucessoEste workshop foi elaborado com base em anos de experiência dos profissionais da ADVANCE e usando, como fontes 

de referência vários livros e materiais da Internet, incluindo o livro “The Challenger Sale” de Matthew Dixon e Brent 
Adamson - ao qual damos nossa interpretação e visão de aplicabilidade à realidade brasileira. 

Material de apoio ao treinamento
(estará disponível por 3 dias)
www.advanceconsulting.com.br/stefanini

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

Em caso de dúvida, mande e-mail para atendimento@advanceconsulting.com.br
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Silvino Lins
Silvino, há mais de 25 anos dirige, desenvolve e estuda modelos de Go-to-
Market, com foco na evolução contínua das áreas de vendas e marketing 
multicanal (físicos e digitais). Como executivo, consultor e palestrante vem  
fazendo o Planejamento Estratégico, Desenho de Processos de Vendas 
e Marketing com foco em crescimento acelerado e liderando as 
iniciativas de Transformação Digital de Vendas e o reposicionamento de 
empresas

Com uma carreira executiva largamente reconhecida foi Diretor de 
organizações de Vendas, Pré-Vendas, Marketing e Canais, em empresas 
como HP - Brasil e LATAM (16 anos) onde foi premiado como “CRN-
Campeões do Canal” por mais de 10 anos seguidos, Progress Software 
(5 anos), e em projetos em empresas como Lenovo e Fundação Ezute

Graduado em Engenharia Eletrônica com ênfase em Computação Digital e Microprocessadores pela 
FAAP/FEI e com mestrado profissional em Marketing/MBA pela FEA USP - Universidade de São 
Paulo. Nos últimos anos fez diversas atualizações e especializações, entre as quais,  “Marketing in a 
Digital World” (UoI - University of Illinois), Digital Transformation Strategy (UB - University of
Boston) e “Leading Change in Times of Disruption: u.lab” (MITx - Massachusetts Institute of
Technology)

Metodologias de vendas

Etapas do funil de vendas

1. Prospecção
Achar as oportunidades potenciais

2. Qualificação
Descobrir as possíveis necessidades

3. Ações de vendas
Convencer que sua solução é a mais adequada

4. Fechamento
Convertendo a oportunidade em venda

5. Atenção pós-vendas
Certificando-se que o cliente está satisfeito

6. Retenção
Certificando-se que o cliente continue comprando

abordagem
DRIP Selling

X

X

X

X

X

X

processo de vendas
SPIN Selling Target Account

Selling (TAS)
Solution Selling

X X

X X X

X X

X

X

X

postura e argumentação
Como Chegar ao Sim

Supere o Não
Challenger Selling

Value Based Selling

X

X

X

X X

X

X
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1. Os 5 perfis de vendedores

2. Como articular VALOR para o seu cliente

3. Como envolver decisores e influenciadores

4. Como encurtar o ciclo de vendas

Agenda
Postura e argumentação dos vendedores de sucesso
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Campeão

O que você tem que guardar deste módulo

Algumas características PREDOMINANTES dos 5 perfis

Amigão
• Desenvolve relacionamento forte com seus clientes
• É generoso em alocar tempo para ajudar os outros
• Se dá bem com todo mundo

(*) Um vendedor pode ter características de mais de um perfil, mas existe um perfil predominante

Solucionador
• Responde de maneira confiável para as partes envolvidas (internas e externas)
• Assegura que todos os problemas sejam resolvidos
• É orientado à detalhes

Trabalhador
• Sempre disposto a fazer um esforço adicional
• Não desiste facilmente
• Auto-motivado
• Interessando em receber feedback e em desenvolvimento

Lobo solitário
• Segue seus próprios instintos
• Seguro de si
• É difícil de controlar

Campeão
• Sempre tem uma visão diferente do mundo
• Entende dos negócios dos clientes
• Adora debater
• Está sempre dando um empurrãozinho no cliente
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Os 4 grupos de perfis
Comunicador Planejador

Executor Analista

Catalisador
Expressivo
Extrovertido
Espontâneo

Comunicativo
Persuasivo

Otimista

Analítico
Minucioso

Lógico
Prudente
Preciso

Dedicado, aplicado e zeloso
Organizado

Muito conservador

Controlador
Realizador
Dominante

Autoconfiante
Energético

Competitivo e audacioso
Destemido e corajoso

Apoiador
Amigável
Estável

Calmo e paciente
Cooperativo
Diplomático

Leal
Conservador

Comunicador Planejador

Executor Analista

Mapeando os 2 sistemas de perfis

O vendedor terá seu perfil de vendas inconscientemente influenciado pelo seu perfil comportamental
Por meio de uma escolha consciente e de utilização das técnicas de vendas adequadas, o vendedor pode adotar qualquer perfil que ele deseje

Campeão
Amigão

Solucionador
Trabalhador

Lobo
Solitário
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Características do vendedor Campeão
Conhece muito bem o negócio do seu cliente 

e o mercado onde o cliente atua, então, 
consegue discutir e mostrar caminhos alternativos para o cliente

Ele tem um discurso 
convincente e assertivo

colocando um pouco 
de “pressão” no cliente e 

fazendo-o pensar 
de maneira diferente

Ele não está lá somente para 
servir o cliente, 

mas para ensiná-lo

Não tem medo de compartilhar
suas opiniões nem de polemizar

Ele coloca pressão
não somente no seu cliente, 

mas em todos com quem tem 
relacionamento 

(chefes, colaboradores, etc.)

11%
4%

18%

7%

26%

10%

25%

25%

20%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Baixa complexidade
(venda de produtos)

Alta complexidade
(venda de soluções)

Campeão
Lobo solitário
Trabalhador
Solucionador
Amigão

Desempenho mediante complexidade da venda

Quanto maior a 
complexidade da venda da solução, 

maior o sucesso do Campeão

A implementação de uma solução 
gerará mudanças de 

comportamento no cliente, 
então, 

para vender 
você terá que fazer o cliente 

pensar de maneira “diferente”
Fonte: livro “The Challenger Sale”  
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Os 3 pilares utilizados pelo Campeão

Fonte: livro “The Challenger Sale”  

Articular VALOR Usa sua habilidade de comunicação, 
entendimento dos negócios do cliente e 
capacidade de criar novas perspectivas, 
como diferencial para mostrar VALOR 
para o cliente em todas as interações que tiverem

Envolver interessados  
influenciadores e 
decisores
Encurtar o ciclo de 
vendas

Os 3 pilares utilizados pelo Campeão

Fonte: livro “The Challenger Sale”  

Articular VALOR
Envolver interessados  
influenciadores e 
decisores

Consegue usar sua sensibilidade em conhecer os 
motivadores financeiros e de VALOR do cliente, 
para envolver interessados, decisores e influenciadores, 
entregando a mensagem correta, 
de interesse e de VALOR, 
para múltiplos relacionamentos

Encurtar o ciclo de 
vendas
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Os 3 pilares utilizados pelo Campeão

Fonte: livro “The Challenger Sale”  

Articular VALOR
Envolver interessados  
influenciadores e 
decisores
Encurtar o ciclo de 
vendas

Está sempre pronto e confortável para 
discutir aspectos financeiros, 
então consegue colocar um pouco de pressão no cliente 
para acelerar o processo de decisão, 
minimizando os riscos percebidos pelo cliente, 
de uma maneira direta, mas não agressiva

Venda de VALOR: conceito da cebola!!!

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

1. Os 5 perfis de vendedores

2. Como articular VALOR para o seu cliente

3. Como envolver decisores e influenciadores

4. Como encurtar o ciclo de vendas

Agenda
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6 passos

O que você tem que guardar deste módulo

Como articular VALOR para o seu cliente

Este "algo novo" ou "nova perspectiva", 
quando comunicada com conhecimento, objetividade e paixão 

trazem o cliente para dentro da conversa

• Como se diferenciar no mercado
• Novos produtos, serviços, modalidade comercial 

e atendimento
• Aumento do valor da empresa para os acionistas
• Aumento de vendas, lucro, market share e 

vantagem competitiva
• Redução de despesas, time to market, turn-over e 

risco operacional
• Melhorar a satisfação dos clientes e colaboradores

Mostrar ao cliente 
uma nova perspectiva do seu negócio

Mostrar ao cliente
algo novo e de VALOR
Este tipo de “VALOR” é que irá diferenciar
você e sua empresa e que gerará um 
relacionamento de longo prazo, 
transformando-o em 
TRUSTED ADVISOR
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Alavancas de ganho

OTIMIZAÇÃO 

DE RECEITAS

RACIONALIZAÇÃO 

DE CUSTOS 

Alavancas de 
ganho

Foco
Estratégico

Conquistar e 
reter clientes

Aumentar o 
valor ao cliente

Diferenciar da 
concorrência

Inovar em 
produtos e 

serviços

Maximizar o valor 
ao acionista

Governança 
Corporativa Eficiência dos 

processos de 
negócio

Eficiência  
operacional

Racionalizar 
CAPEX/OPEX

Foco
Operacional 

Proposta de valor
Benefícios 

mensuráveis
Viabilização da 

estratégia

Risco e 
Compliance

Inovação e 
Time to Market

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

Valorização da marca (brand)
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Mas como gerar valor para o cliente?

Estudar o cliente antes da reunião
• Através de conversa com gestores da empresa
• Através de busca na Internet

Se não conseguir os dados antes da reunião, então:
• Estabeleça uma hipótese

• Qual a sua aposta?    
• Qual seria a situação do cliente que você pode ajudar?

• Validar a hipótese durante a fase inicial de uma reunião
• Se confirmada a hipótese, então, mostrar a situação através de uma nova 

perspectiva (que seja positiva para sua empresa e para o cliente)

Hipótese

O que fideliza o cliente?

A experiência da compra não é algo ABSOLUTO, 
mas relativo

Não basta ser BOM, 
você tem que ser melhor do que seus concorrentes

19% 

19% 

9% 

53% 

Impacto da marca e 
reputação da empresa 

Entrega dos produtos e 
serviços 

Relação custo benefício 

Experiência da compra 

Fonte: livro “The Challenger Sale”  

O cliente entende que 
QUALIDADE e ENTREGA são 
OBRIGAÇÕES, ou seja, 
fatores ELIMINATÓRIOS

A DIFERENCIAÇÃO está 
na experiência da compra

O PREÇO pode trazer a transação 
mas não a fidelização
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O que o cliente entende por experiência da compra

Fonte: livro “The Challenger Sale”  

O vendedor(a):

Mostra ao cliente novos conceitos e ideias, e 
oferece perspectivas únicas e de VALOR no mercado

Ajuda o cliente a navegar nas alternativas, 
fazendo a compra fluir facilmente

Provê, constantemente, conselhos e recomendações

Ajuda o cliente a evitar problemas potenciais

6 passos para evoluir com a venda de VALOR

Fonte: The Challenger Sale
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Situação do cliente

Intrigado Imerso Envolvido Aliviado

1. Aquecimento
Criar credibilidade 
lendo a mente e 
demonstrando 
empatia 

3. Imersão racional
Aprofundamento 
gradual do problema

5. Proposta de VALOR
(Novo caminho)
Uma nova visão do 
problema -
implicitamente 
amarrada com o valor 
do fornecedor

2. Reenquadrar
Criar um incômodo 
sobre as premissas, 
problemas ou 
necessidades

Tirar o cliente da 
zona de conforto 
mostrando o que ele 
desconhece

6. Mapa da solução
Mapa da solução 
ligado aos 
ensinamentos, 
ressaltando o caminho 
da implementação

4. Impacto 
emocional
Buscar pontos fracos 
no cliente que 
possam ter aderência
ao seu discurso
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6 passos para evoluir com a venda de VALOR

Fonte: The Challenger Sale
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Situação do cliente

Intrigado Imerso Envolvido Aliviado

1. Aquecimento 3. Imersão racional

5. Proposta de VALOR

2. Reenquadrar

6. Mapa da solução

4. Impacto 
emocional

Credibilidade
no vendedor(a)

Credibilidade
na solução

Credibilidade
na empresa

Passo 1 - aquecimento 
Vem logo depois das formalidades iniciais 

(apresentações, checagem do tempo disponível e 
estabelecimento da agenda)

É aqui que você começa contando o você tem ouvido 
sobre o mercado e tendências, buscando, também, 
despertar o interesse do cliente em algum ponto 

Ao invés de fazer perguntas abertas e genéricas você vai 
“direcionar” o cliente para o que você 

tem a oferecer e para os seus PONTOS FORTES
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Passo 1 - aquecimento 

O objetivo principal aqui é criar CREDIBILIDADE, 
mostrando que você conhece o mercado 

e que o tempo do cliente será bem aproveitado

Temos trabalhando com várias empresas do mesmo segmento que o seu 
e percebemos que todas tem, atualmente, necessidade de melhorar as 
análises de marketing para criar melhores ofertas para seus clientes.
Você tem visto a mesma coisa?

Passo 2 - reenquadrar
Você deverá partir dos pontos identificados no Passo 1

e conectá-los com um problema ou oportunidade muito maior 
do que o cliente jamais tinha ouvido falar

Não é hora, ainda, de falar da solução

Aqui vamos falar somente do problema e mostrar ao cliente que 
você tem conhecimento para discutir sobre o assunto

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... 
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Passo 2 - reenquadrar
O objetivo aqui é tirar o cliente da zona de conforto, 

surpreendê-lo, despertando a curiosidade 
e fazendo-o quer ouvir mais

Você não quer que ele concorde, 
mas sim que se incomode

Se ele concordar entusiasticamente com o que você falou, 
então, você não ensinou nada e ele já sabe de tudo...

talvez você consiga até ensinar alguma coisa “marginal”, 
mas este não é um bom lugar para estar

Passo 2 - reenquadrar

Queremos 
questionar as 
premissas do 

cliente

Perguntas fundamentais:
Por quê?
Para quê?
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Passo 3 - imersão racional
É aqui que você vai mostrar o porquê do reenquadramento e 

do incômodo que você criou até agora, 
e porque o tempo do cliente será bem utilizado

É hora de mostrar dados, gráficos, informações para quantificar o 

custo ou risco do problema, ou tamanho da oportunidade

Fale do custo de “perder a oportunidade”, 

do custo de “fazer de uma maneira menos adequada”, 

ou de “fazer pior do que a concorrência”

Passo 3 - imersão racional

Ao final você vai querer ouvir 
do cliente 

“Wow, eu não tinha ideia do 
tamanho desta coisa...”
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Passo 4 - impacto emocional
Chegou a hora de incluir componentes emocionais

As pessoas compram pela emoção e 
buscam uma justificativa racional para sua compra

Desejos Medos

Passo 4 - impacto emocional - 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?
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Passo 4 - impacto emocional - 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 

Passo 5 - proposta de valor (um novo caminho)

Use motivadores FINANCEIROS, ECONÔMICOS e ESTRATÉGICOS

Chegou a hora de mostrar o NIRVANA para o cliente
Fazer o cliente imaginar como seria o cenário "paraíso"...

O cliente tem que "comprar a ideia" de que precisa da solução 
sem você MENCIONAR a sua solução

Você consegue imaginar sua empresa analisando, em tempo real, os 
dados de compras do mercado e, podendo criar promoções e campanhas 
"relâmpago" de marketing?
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Passo 6 - a sua solução

Passo1
Aquecimento

Passo2
Reenquadrar

Passo3
Imersão
racional

Passo4
Impacto

emocional

Passo5
Proposta de

VALOR

Passo6
Sua solução

Credibilidade
no vendedor(a)

Credibilidade
na solução

Credibilidade
na empresa

Aqui você vai mostrar que consegue entregar a 
SOLUÇÃO

melhor do que qualquer outra empresa 
(seus pontos fortes e diferenciais)

Passo 6 - direcionar para os seus pontos fortes

Prezado cliente, deixe eu mostrar 
como podemos ajudá-lo a chegar a algo melhor

O que você faz melhor dos 
que seus concorrentes?

Conhecer os pontos fortes 
NÃO É TRIVIAL
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Passo 6 - direcionar para os seus pontos fortes

Cuidado com ponto 
forte que 

não seja valorizado 
pelo seu cliente

Cuidado com ponto forte 
que seja comum a todos 

os seus concorrentes 
(então, não é ponto forte)

Diferenciar entre PONTO FORTE e OBRIGAÇÃO

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

1. Os 5 perfis de vendedores

2. Como articular VALOR para o seu cliente

3. Como envolver decisores e influenciadores

4. Como encurtar o ciclo de vendas

Agenda
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O que você tem que guardar deste módulo

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 
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Costurando uma rede de relacionamentos
O Campeão sabe que não terá sucesso se tiver apenas 1 contato 
dentro do seu cliente ou que terá pouca chance de sucesso se tiver 

contatos apenas dentro de 1 única área dentro do seu cliente

O Campeão cria uma 
rede de relacionamentos bem 
montada com profissionais:

Que interagem e contribuem

Que influenciam

Que escolhem, decidem e aprovam

Usar a regra 3x3

Criando uma rede com ressonância
O Campeão faz o seu discurso de vendas para vários profissionais 

dentro do seu cliente ajustando o discurso de acordo com o seu 

interlocutor, sua área, função e sua posição no processo de compra

Se o discurso for coerente, então, 

ele começará a ressoar
dentro do seu cliente aumentando

muito as chances de sucesso
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Mapeamento dos contatos
O vendedor deverá mapear, para cada um dos contatos:

Perfil comportamental

Perfil de risco: inovador, visionário, conservador

Motivadores pessoais e profissionais

Quem ganha o quê com a compra

Quem perde o quê com a compra

Ajustando o discurso como um alfaiate
Com quem estou falando?

§ Diretor(a) executivo, diretor(a) de vendas, marketing, tecnologia, etc...

Qual o perfil comportamental, quais os motivadores?

Quais as preocupações que este profissional teria?
§ Qual o objetivo deste profissional na empresa?
§ Quais suas metas?  Como ganhará o bônus?

§ Valor da empresa para o acionista
§ Vendas e lucratividade
§ Geração de demanda e oportunidades
§ Disponibilidade e segurança Como posso ajudá-lo?

Como agregar VALOR?
Como ajustar a minha oferta para 
atender as preocupações deste 

profissional?
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O Campeão sabe falar com cada interlocutor

A maioria dos vendedores quer usar o mesmo 
discurso com todos os seus interlocutores

(muitas vezes quer o usar o mesmo PPT de 128 slides, 
com dezenas de siglas e termos técnicos)

O Campeão estuda o seu interlocutor e 
escolhe o melhor conteúdo e forma 

para falar com ele

Plano de discurso
 

Plano de discurso 
 
Nome do interlocutor: ____________________________________________________________ 
Cargo do interlocutor: ____________________________________________________________ 

 
Perfil, motivadores e medos  
Perfil comportamental  
Motivadores do perfil  
Motivadores pessoais  
Motivadores profissionais  
Motivadores econômicos ou 
financeiros 

 

Medos típicos do perfil  
Medos típicos do cargo  

 
Preocupações  
Metas e objetivos  
Indicadores de desempenho  
Preocupações estratégias  
Preocupações táticas  

 
Preparação  
Casos de sucesso para 
apresentar 

 

Informações sobre mercado  
Mapear os demais 
profissionais envolvidos no 
processo 

 

Pontos fortes e diferencial 
para apresentar 

 

Mapear as objeções  
 

Como estabelecer 
credibilidade 

 

Em você  
Na solução  
Na empresa  

 
Como articular VALOR  
Aquecimento  
Reenquadrar  
Imersão racional  
Impacto emocional  
Proposta de valor  
A solução  

 
Como criar a rede  
Com quem falar  
O que falar  
Como comunicar o Decisor  

 
Como encurtar o ciclo  
Com quem falar  
O que falar  

 

O vendedor(a) tem que se 

preparar para que a reunião 

com cada interlocutor seja 

FANTÁSTICA!
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Descrevendo a "rede" na proposta

Áreas de negócios que nós fizemos contato Vendas / 
Marketing

Produção Técnica / 
R&D

Compras

Profissionais contatados

Necessidades funcionais em relação ao objetivo do projeto
Métricas que serão utilizadas pela área
Como estamos tratando estas necessidades

Principais restrições que poderiam afetar o projeto
Como estamos tratando estas restrições

Recomendações feitas para o projeto
Como estamos tratando estas recomendações

Depoimentos e referências dadas

O objetivo é mostrar, de maneira estruturada, 
que você falou com os executivos da empresa

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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1. Os 5 perfis de vendedores

2. Como articular VALOR para o seu cliente

3. Como envolver decisores e influenciadores

4. Como encurtar o ciclo de vendas

Agenda

O que você tem que guardar deste módulo
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Tirar o cliente da zona de conforto
falando de CUSTO ou RISCO

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” 

Tirar o cliente da zona de conforto
colocando um pouco de pressão

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
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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?

Dinâmica em grupos
O exercício (ROLE PLAY)
O vendedor terá que PROSPECTAR uma oportunidade contando caso de sucesso ou caso de uso.
Roteiro para o vendedor:
• Apresentar-se (estabelecer o primeiro nível de credibilidade)
• Mostrar os desafios mapeados e a rede utilizada para identificar estes desafios
• Apresentar o VALOR da solução
• Criar um senso de urgência
• Definir os próximos passos

Tempo previsto para os grupos montarem sua estratégia e discurso
10 minutos

Tempo para cada grupo apresentar
5 minutos
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