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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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Acelerando a jornada para nuvem

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)

Guia de remuneração

eBooks

Artigos

Conversando com o Tio Salim (PDF e Vídeo)

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

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, Vivo, KPMG, Cogra.

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)

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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1. Definição do modelo de negócios

2. Marketing e vendas

3. Gestão de pessoas e projetos

4. Distribuidor, ferramentas e segurança

Agenda

O que você tem que guardar deste módulo

Infra-estrutura

Transacional

EstratégicaInformações
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Os 3 níveis de maturidade em TI tradicional

Infra-estrutura

Transacional

EstratégicaInformações

Serviços de comunicação de rede
PC, servidores, impressoras

Impressoras fiscais, POS (pontos de venda), TEF (Transações de pagamento eletrônico)
Banco de dados, correio eletrônico

Intranet, Internet

Sistemas Transacionais:
Processamento de pedidos
Controle de inventário
Saques bancários
ERP (Gestão de loja)
Contas a receber
Contas a pagar
Etc.

Sistemas de Informação:
EIS (Executive Information System)
Business Intelligence
Sistemas de Suporte a decisões
Controles administrativos
Planejamento
Etc. Sistemas Estratégicos:

ATMs (Citibank)
Sistema especialista para crédito
Chatbots
Etc.

Fonte: Peter Weill

Os 3 níveis de maturidade em TI hoje em dia

On-premises + Cloud

Sistemas Transacionais:
Acabou o Excel Resource Planning
Impacto da legislação (Nfe, SPED)
Muitas e boas ofertas de "apps"

Sistemas de Informação:
Inteligência artificial
Análise preditiva

Sistemas Estratégicos:
Novos modelos de negócios 
colaborativos (Uber, AirBnb, Netflix, 
etc.)

Infra-estrutura

Transacional

EstratégicaInformações
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Margem para a venda de TI

Infra-estrutura

Transacional

EstratégicaInformações

M
ar

ge
m

10%

20%

35% Foco no serviço e atendimento

Foco no produto

Interlocutores e aspectos analisados

Infra-estrutura

Transacional

EstratégicaInformações
Interlocutor Contribuição

Áreas de negócios Contribui para as 
questões organizacionais

Área de TI ou 
negócios

Contribui para as 
questões de negócios

Área de compras Contribui para eficiência 
das áreas

Concorrência
Sensibilidade ao preço

Importância das características

Preocupação menor

Preocupação maior
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Os 3 níveis de maturidade em nuvem

Sistemas Transacionais:
Workloads
Sustentação

Sistemas de Informação:
Managed Services, Smart Monitoring
Gestão de custos
Aderência a melhores práticas de segurança e governança

Sistemas Estratégicos:
Internet of Things, Machine Learning

Infra-estrutura

Transacional

EstratégicaInformações

Compute, Storage, Business Applications, End User Computing, 
Database, Developer Tools, Identity & Compliance (Governance), 

Migration & Transfer, Security

Margens de lucro

Fonte: Forrester - The Business Case For Next-Generation AWS Managed Services Providers - estudo completo no material de apoio

Categoria do serviço Margem bruta no terceiro ano (%)
Revenda de consumo AWS e serviços de suporte ao negócio
Consumo com billing, serviços de instancias reservadas e spot e suporte ao negócio 7% a 10%

Venda de aplicações complementares de terceiros
Incluindo monitoramento de segurança, alarmes, gestão de custos, aderência a 
melhores práticas de segurança e governança, aplicações de visualização e análise de 
dados. Normalmente, aplicações de terceiros estão empacotadas dentro das ofertas de 
serviços gerenciados

20%

Serviços profissionais 
Planejamento, desenho, construção de arquitetura e migração 45%

Serviços gerenciados
Suporte, operação e otimização 57%

Venda de propriedade intelectual de valor agregado
Propriedade intelectual do parceiro, usando desenvolvimento próprio de software e 
capacidade de engenharia para fornecer aplicações de software específicas para 
verticais ou horizontais de negócios

80%
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AWS - exemplo de aplicativos de nuvem
O integrador pode "embutir" os aplicativos e criar sua "propriedade intelectual" 

Exemplos

Sistema de transcrição de áudio em texto
para, por exemplo, tribunais de justiça ou 

universidades

BRZ 2022

Sistema de reconhecimento de imagens 
para, por exemplo, multar carros, liberar 
acesso mediante reconhecimento facial
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Os 6 níveis de migração para nuvem
Em 2011, o Gartner delineou os 5 R's estratégicos diferentes para migração de aplicativos para a nuvem, que 
foram evoluindo e ganhando versões diferentes

Rehosting
"lift and shift"

Mover seus aplicativos locais ("on-premises") para ambientes de nuvem sem modificações ou alterações. Essa estratégia 
envolve risco e esforço mínimos. Pode reduzir os custos de infraestrutura e operação. Depois de "já estar na nuvem" é que, 
normalmente, a empresa se foca em otimização, modificações e alterações.
Algumas ferramentas utilizadas: CloudEndure Migration, AWS VM Import/Export

Relocate Mover de um provedor de nuvem para outro

Replatforming
“lift-tinker-and-shift”

Mover os aplicativos como estão, com uma pequena quantidade de melhorias. Nessa estratégia, poucas otimizações são feitas 
antes de migrar para a nuvem, como agregar serviços gerenciados ou mudar de bancos de dados tradicional para bancos de 
dados como serviços como o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), ou migrando seu aplicativo para uma 
plataforma totalmente gerenciada, como Amazon Elastic Beanstalk

Repurchasing Mover para um aplicativo nuvem ou SaaS, por exemplo, para um CRM salesforce.com ou um aplicativo de RH como Monday, ou 
um Content Management Service (CMS) como Drupal ou Wordpress

Refactoring ou 
re-architecting

Transformar um aplicativo tradicional ("on-premises") em um aplicativo nativo da nuvem. Exige uma revisão completa do 
aplicativo "monolítico" para adaptá-lo à nuvem com uma arquitetura orientada a serviços

Retire (aposentar) Ao migrar um projeto para a nuvem, você pode identificar aplicativos redundantes e fechá-los pode economizar custos. A 
economia acabará por melhorar o caso de negócios, direcionar a pouca atenção de sua equipe para as coisas que as pessoas 
usam e diminuir a área de superfície que você deve proteger

https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-cloud/

Retain
"do nothing"

Talvez a solução seja nova ou ainda em depreciação, ou a empresa investiu muito em soluções locais ("on-premises"), ou tem 
aplicativos específicos que exigem alto desempenho ou precisam cumprir regulamentações específicas. OU a empresa julga 
que seus aplicativos existentes estão funcionando bem

Modelo tradicional ("on premises") x NUVEM

Comprou, pagou
% de comissão de venda do produto

Contabilizou, fechou a transação

Modelo "conta de luz"
Vai usando e descobre quanto vai pagar só no final do mês

A "transação" pode não ter fim...
Dificilmente o cliente vai aceitar "consumo mínimo de contrato"

Modelo tradicional
("on premises") Modelo NUVEM



9
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

Serviços: UST e USN
UST - Unidade de Serviço Técnico 
USN - Unidade de Serviço em Nuvem

O cliente, normalmente governo, compra um determinado número de UNIDADES

1 hora de um profissional junior = 1 unidade
1 hora de um profissional senior = 3 unidades

1 servidor virtual Linux, 4 processadores, 16Gb = 2 unidades
1 Tera de storage = 1 unidade

Relatório de final de mês estabelece o que foi 
utilizado e o que ainda tem "no barril"...

Modelo de composição financeiro
• O funil invertido (consumo das ofertas de nuvem)

• Como calcular metas e tempo no funil invertido

• Como reduzir CAC (Customer Acquisition Cost) e maximizar MRR (Monthly Recurring Revenue)

Assinatura 
ou Compra

Etapa Conversão xReceita
Prospecção 10

Qualificação 5

Desenvolvimento

Negociação 3

Fechamento 1 1

Implantação ou uso 100% 1
Ajustes e suporte 90% 1.1
UpSell 50% 1.2
Cross-Sell 50% 1.5
Churn 10% 0

C
onsum

o
Serviços
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Modelo de composição financeiro

Receita
Ano 1

Receita 
Ano 2

Foco do plano 
de conta

Receita
recorrente (*)

Cross-sell
Up-sell

(novas compras)

Evasão de receita

(*) Quanto mais "recursos de nuvem" o cliente estiver utilizando, menor será a chance do cliente mudar de fornecedor (vendor lock-in)

Taxas de crescimento de empresas
Total Geral Hardware Software Serviços IaaS PaaS SaaS

Crescimento 2018 x 2019 9,6% 4,6% 7,5% 9,5% 11,9% 10,0% 14,2%
Crescimento 2019 x 2020 10,4% 4,7% 7,7% 9,4% 28,9% 21,0% 18,2%
Crescimento 2020 x 2021 23,0% 15,2% 18,8% 21,6% 34,5% 22,0% 31,5%
Crescimento 2021 x 2022 24,5% 11,3% 21,7% 23,1% 36,0% 22,5% 32,0%
Crescimento 2023 x 2022 23,0%

As empresas de hardware e software tradicionais (on-premises) estão crescendo abaixo da média 
do mercado desde 2016

As empresas de NUVEM (IaaS, PaaS, SaaS) estão crescendo MUITO acima da média de mercado 
desde 2020

Muitas empresas de serviços estão com o crescimento limitado pela falta de mão de obra. 
Algumas empresas de serviços transformaram o "limão em limonada", usando tecnologia, automação, 
robotização e muitos processos. Assim, conseguem fazer mais com menos pessoas, e aumentar 
substancialmente sua margem de lucro, passando a ser um diferencial competitivo
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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?

1. Definição do modelo de negócios

2. Marketing e vendas

3. Gestão de pessoas e projetos

4. Distribuidor, ferramentas e segurança

Agenda
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Caso de uso

O que você tem que guardar deste módulo

Impacto financeiro das vendas

Impacto financeiro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total
Cliente 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Cliente 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Cliente 3 10 10 10 10 10 10 60
Cliente 4 10 10 10 30
TOTAL 10 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 40 300

Quando trabalhamos com receita recorrente 
(ou consumo) faz MUITA diferença se o cliente 
começou a consumir em Janeiro ou Dezembro

Vamos simular o impacto financeiro do cliente 
entrando em meses diferentes

É muito importante estabelecer metas de 
vendas trimestrais ou mesmo mensais!!!
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Impacto financeiro das vendas
Ano 1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total
Receita recorrente 0
Cliente 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Cliente 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Cliente 3 10 10 10 10 10 10 60
Cliente 4 10 10 10 30
TOTAL 10 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 40 300

Ano 2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total
Receita recorrente 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
Cliente 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Cliente 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Cliente 3 10 10 10 10 10 10 60
Cliente 4 10 10 10 30
TOTAL 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 780

Ano 3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total
Receita recorrente 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Cliente 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Cliente 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Cliente 3 10 10 10 10 10 10 60
Cliente 4 10 10 10 30
TOTAL 90 90 90 100 100 100 110 110 110 120 120 120 1.260

Objetivos de vendas

Prospectadas

Qualificadas

Propostas entregues

Monte um cronograma com as metas:

Quantos negócios fechados a empresa quer ter?

Qual a taxa de aproveitamento?

Vamos calcular o número de oportunidades:

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total
# Prospectados
# Qualificados
# Propostas
# Fechados
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Mercado-alvo ou segmento-alvo

Clientes atuais

Clientes novos

porte vertical horizontallocalidade

É fundamental ter FOCO!
• Entender as necessidades do segmento-alvo

• Saber os jargões e preocupações do segmento-alvo

• Saber o que o segmento-alvo valoriza e como criar os argumentos de vendas

• Direcionar os esforços de marketing e vendas

como usar o conhecimento que você tem dos 
clientes atuais para chegar em novos clientes?

Os clientes compram com base em uma expectativa

Falta de 
algo bom

Excesso 
de algo ruim

O que eles desejam

Vendas
Capacidade
Diferenciação
Reconhecimento
etc...

Riscos
Custos

Problemas
Ameaças

etc...

NecessidadeDor

Buscam
"vitaminas"

(geram ganhos)

Buscam 
"analgésicos"
(aliviam dores)

Vinhos ficam melhor com o tempo, os problemas não ;-)
Entre dor e necessidade, dor ganha prioridade sempre...
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Dores e necessidades mais citadas

Falta de 
algo bom

Excesso 
de algo ruim

O que eles desejam Elasticidade ou escalabilidade
Contratação imediata de novos recursos
Redução de custos
Continuidade dos negócios
Menor risco de segurança
Melhor governança
Melhor integração entre sistemas
Novas soluções (aplicações)
Manter o foco nos NEGÓCIOS

Idade do parque computacional
Alto custo de manutenção

Limite computacional
Potenciais riscos de segurança

NecessidadeDor

Como identificar dores e necessidades

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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Casos de sucesso

https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/

Casos de uso em nuvem
Casos de uso de Nuvem em Educação

§ Integração da cadeia de educação
§ MEC, Instituições, FIES

§ Elasticidade para atender picos e vales, segurança e continuidade dos negócios
§ Sistema de gestão educacional

§ Sistemas para provas online

§ Sistemas de cálculo (Matlab e Simulink)

§ EAD com elasticidade

§ Estudo de genes e genomas (exige grande poder de processamento)

§ Sistema de reconhecimento de imagens
§ Reconhecimento de documentos enviados pelos alunos

§ Reconhecimento facial dos alunos, professores e funcionários

§ Sistema de transcrição do áudio da aula em texto
§ Realidade aumentada (sumerian)

§ Modelos de simulação de procedimentos médicos
§ Storage

§ Armazenamento do acervo digital e do diploma digital

§ Áreas para alunos arquivarem ou compartilharem trabalhos

Casos de uso de Nuvem em Saúde
§ Integração da cadeia de saúde

§ Hospitais, clínicas, laboratórios de exames, farmácias, enfermaria e reabilitação, planos de saúde, SUS, secretarias de 
saúde, sociedades de pesquisa científica, associações médicas

§ Digitalização e eliminação do papel
§ Integração de informações

§ Vários hospitais têm sistemas diferentes para as áreas (oncologia, neurologia, etc.), com prontuários fragmentados
§ Projetos de "patient-centric" (visão centrada no paciente)

§ Elasticidade para atender picos e vales, segurança e continuidade dos negócios
§ Sistema de gestão hospitalar e pronto-socorro, farmácia hospitalar, clínicas, postos de saúde, e centros de referência
§ Sistema de acesso móvel para médicos e atendentes
§ Sistema de gestão de saúde pública (SUS, UBS, AMA, UPA)
§ Sistema de agendamento de consultas e exames 
§ Sistema de monitoramento de conformidades e qualidade
§ Sistema de coletas e doações de insumos para população pobre ou em época de desastres
§ Sistema de atendimento e chatbots para atendimento e orientação de médicos e pacientes
§ Sistema de gestão e atendimento de pacientes em home-care
§ Sistema de alertas de medicação que os pacientes devem tomar
§ Websites e kiosks informativos e transacionais para auto-atendimento

§ Telemedicina e teleterapia
§ Agendamento, consulta com o médico, conferência envolvendo terceiros, consulta de exames, geração da receita e 

relatórios, integração com os planos de saúde

Material de apoio do treinamento
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Quais os argumentos que convencem
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

Diferencial e posicionamento competitivo
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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Campanhas de abordagem

O que queremos é ter um 

MOTIVO para falar com o 

cliente...

Janeiro Fevereiro Março
Foco: base
Tema: produto1

Foco: base
Tema: produto2

Foco: base
Tema: caso de sucesso1

Abril Maio Junho
Foco: base
Tema: caso de sucesso2

Julho Agosto Setembro

Outubro Novembro Dezembro

Campanha de Janeiro
Marketing Vendas
Dá ênfase no produto1 dentro do 
website e das redes sociais

Manda mala direta sobre o produto1

Faz a abordagem ao cliente falando:
Semana 1 - características
Semana 2 - benefícios
Semana 3 - casos de sucesso
Semana 4 - oferta de "demonstração"

Campanhas de abordagem

O que queremos é ter um 

MOTIVO para falar com o 

cliente...

...alinhado com o seu 

momento da Jornada de 

Compra

Etapa 1 TOFU Etapa 2 MOFU Março BOFU
Foco: Ident./Empatia
Tema: Dor/Solução

Foco: Explicar a Solução
Tema: Produto/Solução

Foco: Porque você?
Tema: Caso de Sucesso

Campanha de Janeiro
Marketing Vendas
Segmenta as etapas da jornada de 
compra dentro do website e nas redes 
sociais

Organiza fluxos por solução, público alvo 
e mídias

Faz a abordagem ao cliente respeitando 
a etapa da jornada de cada cliente, 
reforçando as estratégias de cada etapa 
e evoluindo para o próximo passo

Alvo: Base ou “lookalike”
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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?

Hora do cafezinho...

10 minutos
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1. Definição do modelo de negócios

2. Marketing e vendas

3. Gestão de pessoas e projetos

4. Distribuidor, ferramentas e segurança

Agenda

O que você tem que guardar deste módulo

Indicadores
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Estrutura funcional
estrutura de vendas "on premises"

Pós-vendas

Vendedor

estrutura de vendas NUVEM

Estruturas de vendas "on premises" e NUVEM devem ser diferentes
• "Mind set" diferentes
• Estratégias e ações diferentes
• Remuneração e incentivos diferentes 

Geração de 
leads NUVEM 

(SDR)
Geração de 
demanda

estrutura de apoio em marketing

Geração de demanda (normalmente é compartilhado)
• Estratégias e ações para venda na base e novos clientes
• Inboud marketing (SEO, blogs, ebooks, landing pages, email marketing)
• Eventos e webinários

SDR (Sales Development Representative) para NUVEM
• Atendimento "reativo" dos clientes que buscam soluções nuvem
• Trabalho proativo buscando clientes e oportunidades usando mídias sociais e telefonemas

Pós-vendas (Customer Success)
• Cross-sell e up-sell na base com meta de aumento de consumo
• Normalmente "assume" a conta depois de 11 meses "dentro de casa"

Pré-vendas

Boas práticas de remuneração

Indicadores

Modelo tradicional ("on premises")
% da venda feita

Modelo receita recorrente ou nuvem
atingimento da cesta de indicadores

apuração trimestral
pagamento em múltiplos de salários

aceleradores e desaceleradores
limitador de tempo
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Boas práticas de remuneração
Atividades Exemplos de objetivos e indicadores
Prospecção 
Qualificação Ter cinco vezes o número de negócios fechados com o 

formulário qualificação totalmente preenchido

Propostas Ter um índice de rejeição menor que três

Negociação Obter uma lucratividade mínima de 20%

Fechamento Meta de R$ 1 milhão ano sendo:
• R$500.000,00 - Produto A 
• R$500.000,00 - Produto B 
• R$200.000,00 - Cliente A 
• R$300.000,00 - Cliente B 
• R$500.000,00 - SMB

Pós-vendas Ter um índice de satisfação do cliente = ou > que 70%

Aceleradores e desaceleradores

Aceleradores de comissão de vendas
Abaixo de 50% 51 a 99% 100% a 119% Acima de 120%

Cesta de indicadores Zero 80% do salário 110% do salário 150% do salário
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Treinamentos e certificações

jornada 
para nuvem

Definição de objetivos
• Nível de parceria desejado
• Competências e credenciais desejadas
• Diferencial e reconhecimento do mercado

Definição dos treinamentos e certificações
• Quais treinamentos e certificações
• Quem fará
• Quando fará  

Controles e reconhecimento
• Quem fará o controle (RH, PMO, CCoE)
• Incentivos e reconhecimento
• Política de retenção

Pós-vendas

Vendedor

Pré-vendas

Processo de elaboração de propostas e projetos
estrutura de vendas NUVEM Cloud Center of Excellence

https://www.gartner.com/en/conferences/hub/cloud-conferences/insights/how-to-build-a-cloud-center-of-excellence

Cloud Center of Excellence (CCoE)
• Grupo multidisciplinar para atender as demandas de elaboração de propostas e projetos

• Não é para ser acionado a cada proposta ou projeto, a menos de eventos "extraordinários"
• Deve se reunir periodicamente e discutir as propostas e projetos ocorridos e criar NORMAS, PROCEDIMENTOS e BIBLIOTECA

• Participantes recomendados
• Vendedor e pré-vendas
• Arquiteto de soluções nuvem
• Gestor de operações para discutir implementações, segurança e governança
• Gestor financeiro para analisar preços e margens
• Gestor de RH para discutir recursos, capacitações e certificações
• Gestor de marketing para discutir geração de demanda e oportunidades

• Discussões recomendadas
• Eficiência do processo de vendas e implementação, com padronização e reutilização de componentes, e uso de ferramentas
• Redução de risco (segurança e governança)
• Melhorias em geração de demanda e de oportunidades com marketing e vendas 
• Melhoria em custos e margem
• Novos produtos, serviços, empacotamento e formas de abordagem ao mercado
• Padronização, definição de processos e biblioteca de melhores práticas
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Cloud PMO (gestão de mudanças)

jornada 
para nuvem

A jornada para a NUVEM é um processo de MUDANÇA e APRIMORAMENTO

• Precisa de um CUIDADOR
• Para garantir que o projeto de jornada para nuvem esteja sendo executado
• Para garantir que as deliberações do Cloud Center of Excellence sejam executadas
• Para tirar dúvidas e aconselhar 

• Precisa de um PROMOTOR
• Para divulgar o "bom andamento" do projeto

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. Definição do modelo de negócios

2. Marketing e vendas

3. Gestão de pessoas e projetos

4. Distribuidor, ferramentas e segurança

Agenda

O que você tem que guardar deste módulo
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Quando e como usar o distribuidor

Uso primário
• Billing (faturamento e cobrança)

Uso avançado
• Incentivos e reconhecimento
• Rebates
• MDF e marketing cooperado
• "cascata de descontos"

Para fazer uso avançado
• Tem que dedicar tempo e recurso
• Como se fosse um "grande cliente"
• Com reuniões periódicas
• Com busca de novos incentivos
• Com busca de novas sinergias

cascata de descontos 
pode chegar a 25%

Ferramenta de gestão de contas e governança

https://www.youtube.com/c/CloudCheckr/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tJZ-O6EcREc

Gestão de contas

Aderência a melhores práticas e governança

Cloudcheckr (Netapp)
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Gestão de consumo e redução de custos
Cloudcheckr (Netapp)

Dashboards Gestão de custos

Gestão de consumo e redução de custos
Ferramentas AWS
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Price calculator

https://calculator.aws

Modelo de responsabilidade compartilhada
Alguns clientes acham que estão seguros simplesmente por estar "na nuvem"

Existe grande oportunidade de serviços de segurança e monitoramento para as revendas e parceiros
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Mostrar o seu serviços para o cliente
Você é tão bom que o cliente esquece que você está lá servindo...

• Relatório mensal para gestores
• O que fizemos este mês
• O que faremos no mês que vem
• Vulnerabilidades detectadas e resolvidas
• Recomendação de melhorias 

• Relatório trimestral para o diretor
• Ganhos para a empresa desde a implementação
• Recomendação de melhorias Oferta de novos produtos e serviços

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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_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

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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