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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



2
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

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

Daniele de Paula Angelo
Daniele tem uma carreira jovem e pujante com grande experiência em vendas e 
expansão de mercado nacional e internacional

Teve grande sucesso nas empresas e agências onde passou incluindo APEX
(Agência Brasileira de Promoções de Exportações e Investimentos) onde ajudou mais 
de 250 empresas na expansão de mercado, Fundação Araucária e Dixie Toga

Foi instrutora do Senai e UNOPAR (Universidade do Norte do Paraná), 
conta com vários artigos publicados com foco em marketing e diferencial competitivo e participou como 
palestrante em vários eventos para empresários e empreendedores debatendo sobre estratégia de expansão 
de mercado

Em 2021 foi convidada a compor a equipe da ADVANCE, onde coordena as consultorias e
treinamentos de Marketing e expansão de mercado, prospecção de oportunidades, abordagem de 
vendas e Inside Sales

Daniele tem forte formação acadêmica com pós-graduação em International Trade Management pelo MIB
(Massachusetts Institute of Business) e MBA em Gestão de Negócios Internacionais pelo MIB (Massachusetts 
Institute of Business)



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

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

advance@advanceconsulting.com.br

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

1. Planejamento e estratégias de abordagem

2. Prospecção e discovery de oportunidades

3. Instrumentos de abordagem ao cliente

4. Comunicação e negociação com clientes

Agenda

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

1. Planejamento e estratégias de abordagem

2. Prospecção e discovery de oportunidades

3. Instrumentos de abordagem ao cliente

4. Comunicação e negociação com clientes

Agenda



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

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

advance@advanceconsulting.com.br

Modo mental

O que você tem que guardar deste módulo

Assinatura

Etapas do processo de vendas

Prospecção (abordagem inicial) e discovery

Qualificação da oportunidade

Apresentação da solução

Apresentação da proposta e negociação

Assinatura do contrato

Implantação ou uso
Ajustes e suporte
Venda de novas licenças (usuários)
Venda de novos módulos

Perda do cliente (churn)

Sales planning (planejamento de vendas)

IN
SID

E SA
LES
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O cliente só vai AGIR 
quando ADMITIR a 
dor, problema ou 

necessidade e 
visualizar os benefícios 

da solução

Existem 3 níveis de dores ou necessidades 

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

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)



6
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

Estratégia de abordagem#1 = problema

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"

Estratégia de abordagem#2 = casos

Caso de sucesso
Caso real com referência e 

comprovações

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

O lead MORDEU A ISCA!!!

Caso de uso
Não aconteceu com um cliente, 

mas dá excelentes ideias...
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Estratégia de abordagem#3 = referência
Estou ligando por recomendação do Dr. José da clínica José e Maria. Segundo o Dr. José nós 
temos uma solução de gestão de consultórios médicos que deve interessar muito para vocês. 

Estou ligando por recomendação da Sra. Maria da Associação dos Engenheiros Municipais de 
São Paulo. Segundo a Sra. Maria nós temos uma solução de gestão de escritórios de 
engenharia e arquitetura que deve interessar muito para vocês. 

Vocês devem nos conhecer pelos eventos, presença e envolvimento com entidades regionais. 
Temos um portfolio bastante amplo, competência e time dedicado para diferentes verticais de 
mercado. Também temos soluções que atendem indistintamente às indústrias, o que nos ajuda 
a trazer para nossos clientes sempre uma solução adequada às suas necessidades. 

Estratégia de abordagem#4 = marketing integrado

Ligar no dia 
seguinte

Mandar 
material 
adicional

Ligar no dia 
seguinte

Mordeu a isca 
J

Mandar mais 
material 
e ligar...

Colocar para 
"dormir"

Enviar e-mail 
marketing

Acesso via 
Linkedin
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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

Diferenciais
Onde você é bom MESMO ?
Onde você é melhor do que a concorrência?
Por que o cliente escolheria sua empresa?

Como mostrar para o cliente que ele 
está escolhendo 

A MELHOR alternativa possível?
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Discurso de elevador

Descrição concisa, cuidadosamente 
planejada e bem ensaiada sobre a sua 
empresa de tal maneira que você possa 
falar em menos de 1 minuto

Deve conter:
• Frase impactante
• Empresa, produtos e serviços
• Credenciais e diferenciais
• Benefícios (VALOR) para o cliente

Mensagem tem que ser “segmentada”. O que é 
importante no meu produto para aquele cliente?

Seja um líder, seja audacioso!
Se você não for, seu concorrente será

Exemplo de discurso de elevador

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 Albras, AMcom, AWS, Cisco, 
DELL, Equinix, Google, IBM, Lenovo, 
Microsoft, Omie, Panasonic, SalesForce, 
SAP, Sebrae, Senior, Siagri, Softex, Vivo, WK 
Sistemas e Zendesk.

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

Deve conter:
• Frase impactante
• Empresa, produtos e serviços
• Credenciais e diferenciais
• Benefícios (VALOR) para o cliente
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Roteiro What-If (e se...)
Situações normalmente encontradas com cliente

Situação O que fazer
Cliente falador. O cliente sai falando sobre a empresa 
dele sem parar. O vendedor tenta aplicar o roteiro e 
fazer as perguntas, mas o cliente volta a falar da 
empresa

Cliente mudo. O cliente não fala e responde suas 
perguntas com apenas sim e não, como se estivesse 
muito bravo ou não interessado

Cliente diz que já conhece a sua empresa e sai falando 
muito mal dela

Cliente diz que já conhece a sua empresa e sai falando 
muito BEM dela

Cliente diz que, agora, é uma péssima hora para 
conversar

Cliente quer saber o preço

Roteiro What-If (e se...)
Objeções normalmente encontradas com cliente

Objeção O que fazer
O cliente “desafia” sobre a qualidade da empresa e da 
solução

O cliente fala que está caro

Nós seremos capazes de falar sobre preço depois que 
fizermos várias perguntas sobre as suas necessidades, 
mas aproveitando, quando o senhor diz que o preço é 
alto está comparando com o quê?  

Quais são os critérios mais importantes, para o senhor, na 
seleção de um software como o nosso?  Qualidade, 
atendimento, suporte, tecnologia utilizada ou preço?

Tática
Critério de 

LEGITIMIDADE
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Regra de ouro: modo mental

Bom 
dia!

O segundo telefonema é sempre melhor do que o primeiro !!!!

Quando você para os telefonemas 
e faz outra atividade, 

você muda de MODO MENTAL
e perde produtividade...

Quando você ativa o MODO MENTAL de 
"telefonar“, você ganha produtividade, o 

discurso fica mais AFIADO... 
e você vende mais...

Planejamento da semana

Segunda
• Definir o planejamento da semana
• Montar a lista de LEADS para prospectar (Google, Linkedin)

• Estudar os leads, revisar planos e roteiros

Terça • Abordagem de novos clientes por telefone

Quarta • Abordagem de novos clientes por Linkedin

Quinta • Desenvolvimento de oportunidades já abertas

Sexta • Foco em fechamento
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Planejamento do dia

9:00 as 9:30 • Fazer o planejamento do dia
• Checar lista de clientes e material

10:00 as 10:30 • Assuntos internos

10:45 as 12:00 • Atividade com cliente

13:00 as 15:00 • Atividade com cliente

15:30 as 17:00 • Assuntos internos

17:00 as 18:00 • Encerramento do dia 

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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SPIN

O que você tem que guardar deste módulo
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Prospectar é... Objetivo final:
É saber se o cliente se 

interessa por nossa empresa

Existe uma 
oportunidade?

1 - Frases e situações de quebra-gelo (Rapport)
Vi na Internet que sua empresa teve uma taxa de 
crescimento bem acima da média do mercado. Parabéns!

Vi uma entrevista sua no Jornal da Cidade. Achei a 
entrevista excelente. Parabéns!

Eu pesquisei seu web-site. Parabéns, o website está muito 
bem estruturado e fácil de navegar

Acessei o seu Linkedin. Você tem um histórico 
impressionante. Parabéns!

Tática#1
Mostrar que você 

estudou a empresa dele

Tática#2
"massagem no ego"

Tática#3
Perguntar sobre ALGO 

que faça o LEAD se 
sentir importante

Vi que o Sr. é um grande especialista em LGPD. Como vê os 
próximos seis meses para o Brasil?

Muitos escritórios semelhantes ao seu, estão comentando sobre a 
desoneração de folha de pagamento. O que o Sr. acha?

Procure falar de assuntos relacionados aos seus pontos fortes para achar um "gancho"
Procure falar de mercado para mostrar que você conhece a realidade do LEAD e ganhar credibilidade
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2 - Primeiro nível de credibilidade
O vendedor 

Mostrar que você têm conhecimento e 
"credenciais" para CONDUZIR esta conversa

Eu trabalho há mais de 7 anos ajudando escritórios de 
importação e exportação na transformação digital. 
Foram mais de 100 projetos onde eu participei e vi os 
resultados positivos e ganhos.

3 - Uso de casos

Você conta o caso

Teve 
aderência

?

O cliente 
tem como 
resolver

?

simnão

Vamos evoluir e transformar 
esta oportunidade em 

negócio fechado

Você gerou uma 
angústia no cliente e terá 

que ajudá-lo a buscar 
recursos para resolver

sim

não
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4 - Segundo nível de credibilidade
A solução
Mostrar que você tem como resolver os 
problemas do LEAD

Isto é importante para você?

Você fala de características ou benefícios

Você fala de características ou benefícios

Isto faz sentido para você?

Ao final você terá uma lista de 
características e benefícios importantes 

para o LEAD

5 - Comprovações
É hora de mostrar dados para comprovar o que você está falando:

• Número de clientes que já adotaram sua solução

• Nome de alguns clientes que já adotaram sua solução

• Prêmios ou certificados recebidos

O objetivo é mostrar que muitos já 
adotaram e APROVARAM...
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6 - O componente emocional

Coloque uma pressão CONSTRUTIVA:

Fale do custo de “perder a oportunidade”, 

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

ou de “fazer pior do que a concorrência”

Fale da retenção gerada na equipe dos clientes,

na tranquilidade que os sócios ganharam, 

e satisfação dos clientes dos seus clientes

7 - Terceiro nível de credibilidade
A empresa que o vendedor representa

Discurso de elevador

Credenciais

Reconhecimento
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8 - Confirmação antes dos próximos passos

Isto faz sentido para vocês?
Estamos no caminho certo?

Quais foram os pontos que mais chamaram sua atenção 
em nossa conversa?

Existe algum ponto na nossa conversa que te 
preocupou ou te deixou desconfortável? 

Os objetivos aqui são:

• Saber se o LEAD concorda

• Saber se o LEAD entendeu

• "Limpar" as objeções antes dos 
próximos passos

9 - Próximos passos (roadmap to close)
Etapa Proposta de agenda
Entendimento do seu ambiente Dia 1 as 10:00

Envio da proposta comercial Dia 3

Prazo que, tipicamente, nossos clientes aprovam a proposta Dia 10

Prazo para ter o sistema implementado Mês 3
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Discovery é... Objetivo final:
É saber se o cliente é 

interessante para nossa empresa

Vale a pena 
ganhar?

Perguntar gera CONFIANÇA

Paciente 1 - médico faz 20 perguntas e dá o diagnóstico

Paciente 2 - mesmos sintomas, médico faz 10 perguntas e dá o 
diagnóstico

Paciente 3 - mesmos sintomas, médico faz 1 pergunta e dá o 
diagnóstico...
...e o paciente vai embora sem CONFIAR no médico

Muitas vezes o vendedor sabe a resposta...
...mas tem que perguntar... e tem que ouvir...
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Perguntas Objetivos
S - Situação Identificar o ambiente e a situação para a qual será proposta a solução, ou, 

“onde se encontra o problema”
P - Problemas Identificar as dores, problemas ou necessidades do cliente (desafios do cliente)

Fazer com que o cliente pense e explicite a "dor"
I - Implicações Identificar os efeitos e as consequências dos problemas identificados

Fazer com que o cliente pense e explicite o "tamanho da dor"
N - beNefícios Identificar os benefícios que o cliente gostaria de ter de uma possível solução

Fazer com que o cliente pense e explicite o "desejo de retorno"

Escolha o produto ou serviço que você quer vender

Faça as perguntas para "direcionar" seu cliente...

Aqui o cliente está pronto para ouvir e DESEJAR sua solução

Recapitule a situação, problemas, implicações e benefícios, assegurando que o cliente 
entende e concorda

Discovery

Desafios

Implicações e benefícios
(visão do cliente)

Solução

Benefícios (*) e comprovações
(visão do fornecedor)

Nossa empresa

Próximos passos

Você deverá apresentar a 
solução deixando claro 
quais os DESAFIOS que 
você está endereçando

(*) Eu consigo entregar 
os benefícios que você 

desejava E MAIS...
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S - Situation questions
Objetivos
Identificar o ambiente e a situação para a qual será proposta a solução, ou, “onde se encontra o problema”

Exemplos
• Quantos clientes você tem?
• Quantos funcionários você tem em cada localidade?
• Vi, na Internet, que você tem 12 filiais no Brasil e 3 no exterior, estou certo?

Dicas
• Estudar e coletar dados antes da reunião. Usar a reunião apenas para confirmar e completar
• Cuidado para não se estender demais com perguntas situacionais - máximo de 3 perguntas

P - Problem questions
Objetivos
Identificar as dores, problemas ou necessidades do cliente (desafios do cliente)
Fazer com que o cliente pense e explicite a "dor"

Exemplos
• Qual o maior desafio que você tem hoje para vender os seus produtos?
• Muitos de nossos clientes foram altamente impactados com a nova legislação. E você?
• Porque você está tão insatisfeito com o seu sistema atual?

Dicas
• Use as perguntas para levar o cliente a falar "Uhm, realmente eu tenho este problema..."
• Use casos de sucesso ou casos de uso
• O cliente tende a falar sobre o problema, e, já propõe uma solução. Cuidado por que a visão da solução 

dele pode ser menor do que a sua...
• Não adianta você levantar problemas para os quais não terá solução, portanto, pense primeiro nos seus 

produtos e serviços que você quer vender e tente “puxar” os problemas que poderiam ser solucionados 
com eles
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I - Implication questions
Objetivos
Identificar os efeitos e as consequências dos problemas identificados
Fazer com que o cliente pense e explicite o "tamanho da dor"

Exemplos
• O que representa para você a falta de um sistema de apoio aos vendedores nos seus pontos-de-vendas?
• Muitos de nossos clientes estão correndo para instalar o novo módulo e evitar multas do Governo. Este 

seria o seu caso também?
• Penso que a falta de relatórios do sistema atual deva impactar até o presidente da empresa, certo?

Dicas
• Muitas vezes o cliente ainda não tinha pensado sobre as implicações, e quando pensa não fica à vontade 

para falar 
• Vendedores bem sucedidos usam exemplos de outros clientes e casos de sucesso para que o cliente 

tenha referencial e se sinta mais à vontade para falar
• Tente explorar quem seriam os executivos ou áreas impactadas, e como seria o impacto em cada uma
• Tente explorar "custos escondidos" (treinamento, suporte, etc.) 
• Tente explorar o "custo de não ter" (perda de competitividade)

N - Need-payoff questions
Objetivos
Identificar os benefícios que o cliente gostaria de ter de uma possível solução
Fazer com que o cliente pense e explicite o "desejo de retorno"

Exemplos
• Quanto você venderia a mais com profissionais bem treinados nos pontos de venda?
• Alguns de nossos clientes não só atenderam a legislação, mas também aumentaram as vendas. Faz 

sentido isto para você?
• Alguns de nossos clientes tiveram 15% de redução em custos operacionais. Você acha que teria isto?

Dicas
• Se o cliente não conseguir listar os benefícios, então, existe uma grande chance do projeto não sair do 

papel
• Exemplos de outros clientes e casos de sucesso podem ajudar o cliente a pensar e quantificar os 

benefícios - criando uma proposta de valor
• Certifique-se de perguntar sobre o que é VALOR para o cliente, o que ele consideraria um sucesso para 

este projeto, e, como a implementação será medida



23
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

Vídeo

Assista no material de apoio

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. Planejamento e estratégias de abordagem

2. Prospecção e discovery de oportunidades

3. Instrumentos de abordagem ao cliente

4. Comunicação e negociação com clientes

Agenda
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O que você tem que guardar deste módulo

Confiança...
Eu te levarei até lá...
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#1 Força na voz
Articule bem as vogais, para melhorar sua dicção e 
para que o cliente tenha maior facilidade em entender 
o que você está falando

Tome água para hidratar as cordas vocais 

Dê ênfase em palavras que são importantes, com 
isto sua voz irá ter modulações fazendo com que o 
cliente preste mais atenção

Sem modulações a voz é chata, dá sono, e faz o 
potencial cliente perder o interesse e parar de ouvir

Fale de maneira firme, passando convicção

#2 Capturar a atenção
Cada vez que você falar o nome do seu potencial cliente ou 
da empresa dele, automaticamente, você chamará a atenção 

dele e ele prestará atenção ao que você estiver falando

Então, vendedores mais experientes 
inserem o nome do seu potencial cliente 

várias vezes em suas histórias

Se você exagerar, e usar muitas vezes o 
nome dele, então ele se cansará porque 
sua atenção foi exigida muitas vezes !!!

Então Maria, como eu estava falando...

O que você acha disto Maria?

Maria, você tem uma situação parecida?
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#3 MANTRA
Queremos que o potencial cliente fique com o 

nome da nossa empresa, da solução ou 
com nossa "mensagem-chave" grudada em sua memória, 
então, repetimos o nome da nossa empresa, solução ou a 

mensagem-chave várias vezes como um "mantra"

É o mesmo efeito do refrão daquela música 
que você não consegue parar de cantarolar

A mensagem-chave pode ser algo como 
“somos a melhor empresa de software 
para automação de supermercados do 
Estado de Santa Catarina”

#4 So What (e daí?)
Você deve mostrar para o seu potencial cliente 
a importância, a utilidade e a aplicabilidade, 

do que está sendo apresentado

O potencial cliente não pode ficar com a frase 
"o que isto tem a ver com o meu trabalho?" 

na cabeça

Por exemplo, 
você conta um caso de sucesso e emenda com 
“se este caso fosse na sua empresa, eu acho que 
poderia representar aumento de vendas da ordem 
de 10% e redução dos custos em 15%”

Ahá!!!
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#5 Keep it simple (faça o simples)

Coloque de maneira 
SIMPLES

O que o cliente vai 
GANHAR ou que ele vai 

deixar de PERDER

#6 Seja sempre "o dono do processo"
Você é quem deve ser o maestro do processo

Jamais diga “Estou à disposição para quando você precisar”

Quais os próximos passos?

Quando eu posso voltar de ligar novamente para ver se já tomaram 
uma decisão?

Posso te ligar em 15 dias para checar como anda o processo de 
aprovação?

Podemos agendar a demonstração ou visita para semana que vem?
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#7 Faça seus intervalos
Falar com clientes no telefone é uma tarefa que 

EXIGE muita atenção e CONSOME muita energia 

Estabeleça seus “breaks” 
(intervalos) a cada 1 hora ou 1:30. 
Tire 10 minutos para recarregar as 
baterias e aumentar sua energia

Estabeleça um “ritual” de 
descompressão e recarga de baterias, 
por exemplo, se espreguiçar, dar uns 
pulinhos ou fazer um pouco de 
alongamento

As 3 etapas para encurtar o ciclo de vendas
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

VERIFICAÇÃO

Será que já 
cumprimos todas as 
etapas do processo 

de vendas?

Será que estamos no
momento correto 

para encurtar o ciclo 
de vendas?

OBJEÇÕES

Temos que conhecer 
todas as objeções, 

desculpas e pedidos 
do cliente...

Para então, 
superar estes 
"obstáculos"

URGÊNCIA

Temos que tirar o 
cliente da zona de 

conforto, criando um 
senso de urgência e 

acelerando o 
processo de decisão
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Tratar as objeções
Use a tática de LEGITIMIDADE para entender 

"o que está por trás" dos pedidos
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 que nosso prazo de implementação é 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?

Tenha certeza que tratou todas as objeções...
Antes de prosseguirmos...existe algum ponto na nossa conversa 

que te preocupou ou te deixou desconfortável? 

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” 
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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

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. Planejamento e estratégias de abordagem

2. Prospecção e discovery de oportunidades

3. Instrumentos de abordagem ao cliente

4. Comunicação e negociação com clientes

Agenda

Checagem

O que você tem que guardar deste módulo
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Os 4 grupos de perfis

Catalisador
Expressivo
Extrovertido
Espontâneo

Comunicativo
Persuasivo

Otimista

Apoiador
Amigável
Estável

Calmo e paciente
Cooperativo
Diplomático

Leal
Conservador

Analítico
Minucioso

Lógico
Prudente
Preciso

Dedicado, aplicado e zeloso
Organizado

Muito conservador

Controlador
Realizador
Dominante

Auto-confiante
Energético

Aceita e gosta de desafios
Competitivo e audacioso

Destemido e corajoso

Comunicador (C) Planejador (P)

Executor (E) Analista (A)

Como eles são vistos...

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 (C) Planejador (P)

Executor (E) Analista (A)
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Quem estaria em cada grupo...
Comunicador (C) Planejador (P)

Executor (E) Analista (A)

Steve Jobs
El profesor

James Bond Bill Gates

Onde estão os seus principais interlocutores no cliente?

Comunicador (C) Planejador (P)

Executor (E) Analista (A)
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Motivadores

Fama e Fortuna
Elogiar sempre que possível

Mostrar confiança na pessoa

Fazer ver suas contribuições, 
deixando-o cada vez mais envolvido

Mostrar-lhe seu potencial para receber 
premiações e bônus

Paz
Mostrar-lhe as expectativas da empresa, ilustrando que é 

uma empresa sólida e segura, mesmo que esteja em 
crescimento, é uma empresa estabilizada

Poder e Fortuna
Mostrar oportunidades de crescimento, 

mediante seu potencial

Pedir-lhe ajuda para que desempenhe sozinho 
“papéis” mais difíceis

Desenvolver aspectos de liderança
Mostrar-lhe seu potencial para receber 

premiações e bônus

Participação
Ambientá-lo ao grupo

Lembrar da importância da ajuda mútua 
e trabalho em equipe

Fazer com que ele saiba que o grupo 
o aprova e o admira

Comunicador (C) Planejador (P)

Executor (E) Analista (A)

Como negociar com cada perfil

Invista no relacionamento
Mostre entusiasmo

Não apresse a discussão
Adote uma abordagem macro

Explore inovação, exclusividade, facilidade e rapidez

Ofereça muitos dados e detalhes
Comprovações de sucesso (casos)
Não apresse a tomada de decisão

Não exagere nos benefícios
Explore dados e comparações

Mostre que os riscos são mínimos

Incorpore o estilo “businessman”
Assegure que o tempo dele será bem utilizado

Foque em metas
Seja objetivo

Explore ganhar ou economizar 
tempo ou dinheiro

Crie clima de interação
Evite conflito

Explore trabalho em equipe e ser aceito pelo grupo
Ofereça segurança e apoio

Mostre que os riscos são pequenos

Comunicador (C) Planejador (P)

Executor (E) Analista (A)



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

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

advance@advanceconsulting.com.br

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...

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...
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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 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


