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Prospecção e desenvolvimento de novos negócios constroem a etapa 
inicial e essencial do ciclo de venda. Entretanto, nem sempre dedicamos o 
tempo e rigor na sua preparação e execução. Nesses primeiros contatos 
– especialmente quando se trata dos principais executivos da empresa – 
devemos diferenciar-nos de nossos concorrentes, mas, não será abrindo 
o PC e apresentando um PPoint com características da oferta que con-
seguiremos esse objetivo. Muitas vezes quando o processo “não avança” 
colocamos as justificativas na pessoa de nosso interlocutor, mas, será que 
nos preparamos para discutir sobre aspectos de negócios e “despertar” 
um real interesse no futuro cliente?

INTRODUÇÃO
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O DESAFIO DA ATRAÇÃO

Um estudo recente realizado pela Microsoft chegou ao que considero uma conclusão 
perturbadora, embora esperada. Ele descobriu que a média de tempo de atenção 
das pessoas tem diminuído significati-
vamente nos últimos anos. Desde 2000, 
diminuiu um terço e está agora em 8 se-
gundos. Para colocar isso em contexto, 
pensemos que agora temos um tempo de 
atenção, que é 1 segundo menor do que 
aquele que tem...um peixe dourado!

Com a proliferação da tecnologia em nos-
sa vida, somos bombardeados por 
constantes interrupções. Não consigo dei-
xar de pensar qual teria sido o resultado, se 
o estudo tivesse sido realizado, exclusi-
vamente, sobre principais executivos. Na 
minha experiência, muitos deles parecem sofrer de Transtornos de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade. Eles lutam permanentemente, para manter o foco no seu maior nível de 
consciência, nem sempre conseguindo este resultado. 

Nas oportunidades nas quais os vendedores podem conversar com esses exe- 

cutivos, eles devem estar cientes deste problema e da forma de superá-lo. Fa- 
lhar nisto pode levar ao “não desejado” encaminhamento para níveis inferiores da sua 
organização, muitas vezes, em momentos não esperados da reunião.

Como os vendedores podem superar o déficit de atenção do comprador? 

1. Durante as chamadas preliminares ou não e/ou durante o início da reunião, é 
importante descobrir reais resultados de negócios que seus interlocutores desejam al-
cançar, e as razões pelas quais isso pode ou não ser atingido. Isto permitirá orientar sua 
abordagem - da forma mais centrada possível - sobre as capacidades relevantes de 
uso de sua oferta, que podem contribuir efetivamente sobre essas razões.

Por John Holland, CCO, CustomerCentric Selling®
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2. Após contatos telefônicos e reuniões relevantes é importante resumir o que foi 
discutido através de e-mail e/ou carta, especificando sempre algumas das próximas 
etapas. Todo executivo deseja ver um caminho à sua frente.  

3. Nos casos quando é necessário ser encaminhado a outros níveis da organi-
zação, certifique-se de manter um elo com o executivo, deixando-o a par de tudo o 
que está acontecendo. 

4. Embora nunca seja conveniente aumentar o nível de pressão sobre o interlocu-
tor, na minha experiência o ritmo de seus contatos deve mostrar claramente quando é 
o momento de começar a estabelecer alguns compromissos. Não perceber isto, pode 
levar a perder a oportunidade porque outra “entrou no radar” com maior prioridade. 

Estudos mostram que os tomadores de decisão gostam de ser envolvidos nas primeiras 
etapas dos ciclos de compra. Minha experiência indica que uma técnica valiosa é ten-
tar estabelecer o quanto antes o que pode ser entendido como uma diretriz preliminar 
dos resultados a serem alcançados. Um rascunho desta diretriz, que deverá ser revista e 
discutida pelo interlocutor, poderá orientar de forma bem precisa a sua oferta, evitando 
um grande número de surpresas e permitindo saber o momento ideal para orientar na 
fase de fechamento do negócio.
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COMO DIFERENCIAR-SE DA
CONCORRÊNCIA NA RELAÇÃO
COM EXECUTIVOS SENIORES?

Se os vendedores não estão familiarizados com um concorrente, com o qual estão 
competindo, podem recorrer aos profissionais de análise da concorrência que algumas 
empresas têm para ajudar com o posicionamento da oferta. 

Muitas vezes estes profissionais proporcionam aos vendedores, argumentos basea-
dos em recursos específicos do produto que interpretam como vantagens da oferta. 
Isto pode ser real, mas, podemos observar alguns perigos desta abordagem, pelo 
menos em duas vertentes: 

1. Os diferenciais são uma visão do fornecedor, não necessariamente do 
comprador.

2. Argumentos de venda exclusivamente baseados em características de produtos 
podem interferir/bloquear um bom trabalho que os vendedores poderiam fazer adotan-
do abordagens diferenciadas.

Por John Holland, CCO, CustomerCentric Selling®
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COMO DIFERENCIAR-SE DA
CONCORRÊNCIA NA RELAÇÃO
COM EXECUTIVOS SENIORES?

A realidade de hoje é que os tempos de desenvolvimento e ciclos de produto 
são cada vez menores. A professora Rita Gunther McGrath, da Columbia Business 
School, escreveu livros sobre o assunto e demostra de forma clara, que vantagens com-
petitivas sustentáveis no longo prazo, são a exceção e não a regra.  

Mesmo se um fornecedor desfrutar de uma vantagem de produto, seria difícil 
aproveitá-la quando estabelece relação com os níveis mais altos da organização. 
Considere um vendedor na situação de vender uma oferta de CRM para um CFO. 
Parece evidente que quanto mais altos os contatos, menos intensa será a participação 
do produto. As chamadas, ou contatos, de um fornecedor de CRM sobre um CFO 
seriam pouco eficazes – ou até negativas – se adotassem essa abordagem. Poucos 
executivos seniores tolerariam de bom grado exposições baseadas em diferenciais ou 
características de produto.

Então, como “construir” um diferencial?

Uma das poucas vantagens competitivas sustentáveis será fornecer experiências de 
compra superiores para esses interlocutores. Isto pode ser alcançado “trabalhando” 
sobre os seguintes conceitos (que ao mesmo tempo, são muito práticos e interessantes 
para o comprador):

1. Descobrir os resultados de negócio 
que gostaria - e deveria – alcançar, que pos-
sam ser relacionados com a sua oferta.

2. Possibilitar a compreensão sobre as 
razões que dificultam o atingimento dos objeti-
vos no atual ambiente.

3. Apresentar somente as capacidades 
de uso relevantes para abordar e vencer as 
barreiras que impedem ou dificultam alcançar 
o objetivo.

4. Criar valor, ou seja em termos bem com-
preensíveis, determinar benefícios quantificáveis.
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5. Capacitar os compradores para atingir os objetivos desejados.

6. Integrar seu processo de venda com o processo de compra do executivo – e 
não o contrário.

Pergunte-se: como posso me diferenciar quando quase todos os elementos da oferta 
(produto, preço, etc.) são semelhantes? Quais podem ser as abordagens que definem 
o melhor vendedor? 

Hoje penso que fornecedores e seus recursos (website, mensagens e abordagem de 
vendas) que proporcionam experiências de compra superiores, conforme vimos acima,  
são mais suscetíveis de prevalecer.  
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O QUE É E COMO
EVITAR “INBOUNDITIS”

Muitos defendem que até 
60% do ciclo de compras já 
está concluído antes  que 
um vendedor tenha sido 
contatado. 

Isto porque pode-se com-
binar a disponibilidade de 
informações via Internet, 
blogs, grupos de discussão, 
LinkedIn, etc., ao longo de 
bastante tempo, juntamente 
com “processos estruturados 
de investigação”, sobre as 
características que de-
vem ser satisfeitas para um 
processo de compra bem 
sucedido.

Nestes casos você obtêm a formula perfeita que 
denominamos “inbounditis”.

“Inbounditis” é a doença que faz com que os vendedores abandonem as ati-
tudes proativas de prospecção e, quase que exclusivamente, passem seu tempo 
respondendo a consultas recebidas. 

Enquanto é sempre agradável (e mais fácil) conversar com as pessoas que querem falar 
com você, pense que nem sempre é o melhor uso de seu tempo. Normalmente o inter-
locutor chega a uma avaliação individual, simplesmente recolhendo informações ou, em 
muitos casos, procedendo a uma “avaliação” sem autorização formal dos níveis supe-
riores, aqueles implicados no processo decisório, e portanto, sem dispor das fontes de 
financiamento garantidas internamente.

Por Frank Visgatis, Presidente & CEO CustomerCentric Selling®
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O QUE É E COMO
EVITAR “INBOUNDITIS”

Por que não tentar outra abordagem? A próxima vez que você receber uma consul-
ta via web, uma mensagem no seu correio eletrônico ou um chamado telefônico a partir 
de uma possível prospecção “em vias” de análise, olhe e investigue sobre a empresa 
que lhe contata. Use você também esses recursos disponíveis. Identifique três ou quatro 
executivos seniores da empresa que possam estar implicados nesse “possível proces-
so” e, em seguida, de forma proativa, tente desenvolver uma abordagem com eles, em 
lugar de simplesmente responder aos requisitos iniciais de informações. 

Se existe uma verdadeira avaliação em curso, os executivos irão provavelmente 
responder a seu contato. Você poderá ser delegado para a pessoa que inicialmente 
lhe contatou, mas, ao mesmo tempo terá estabelecido um primeiro contato com os 
níveis de decisão e, o que será fundamental, uma perspectiva mais ampla do processo 
em curso. 

Se oriente na busca de problemas de negócio ao invés de apresentar 
características do produto. Estes elementos serão importantíssimos e podem ajudar a 
dedicar recursos adequados na fase de pré-venda ou “simplesmente” lhe fornecer uma 
avaliação pessoal das possibilidades do negócio e como se diferenciar.
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CARROÇA NA
FRENTE DOS BOIS?

Quando solicitados a definir “vender”, compradores e vendedores costumam usar 
palavras como “convencer”, “persuadir” e “superar objeções”.  Poucas empresas reco- 
nhecem que as pessoas preferem “comprar” do que sentir que estão sendo “objeto” de 
uma venda. Muitas organizações afirmam que são centradas no cliente, entretanto não 
olham “para fora”, quando desenvolvem novas ofertas, pois,  levam muito mais em con-
sideração as opiniões internas. 

Com estas abordagens, ficam reduzi-
das as chances de lançar no mercado 
as ofertas que realmente satisfaçam os 
anseios de compra desses novos poten-
ciais clientes. É hora de ter novos olhares 
quando trabalhamos no desenvolvimento 
de novos produtos e ou serviços.

Considere uma empresa iniciante, cujo 
fundador tem uma ideia brilhante para uma nova oferta. Todos, ou quase todos, os que 
ingressam na empresa estão focados no desenvolvimento de produtos. As mais 
atraentes apresentações de slides descrevem, com riqueza de detalhes, as novas ofer-
tas, e tudo “soa” como um discurso de “pais orgulhosos”.

A parte mais fraca é a descrição do valor que será agregado aos seus clientes, ou 
seja, que benefícios estará gerando a nova oferta. Estatísticas mostrarão o mercado 
potencial total e muitos gráficos ilustrarão o ganho de market share ao longo do tempo. 
O que não está claro são as razoes pelas quais os clientes irão comprar o seu novo 
produto. 

Depois de levantar fundos, a empresa continua focada na nova oferta. Quando estiver 
pronta para um site “beta”, o fundador encontrará, ou, será encontrado pelos primeiros 
usuários que reconhecem o valor do produto. Uma parcela dos compradores - os pio-
neiros e/ou orientados a tecnologia - poderá aceitar os riscos de fazer negócios com 
novas empresas.  

Ajudar os primeiros clientes na obtenção de resultados mensuráveis, constitui um marco 

Por John Holland, CCO, e Frank Visgatis, CEO, CustomerCentric Selling®
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significativo. Estes clientes poderão servir como referências para futuros prospects. 
Neste ponto, os administradores da empresa percebem que precisam de uma área de 
vendas estruturada e, eventualmente, de assessoria externa para aprender como ven-
der a nova oferta a um mercado mais amplo e convencional.  

O crescimento e o sucesso apresentam novos desafios

Se forem bem-sucedidas, as novas empresas aumentam o número de colaboradores, 
melhoram as ofertas existentes e desenvolvem novas. 

Reuniões, quase informais, nos almoços para dis-
cutir sobre futuro, já não são uma opção válida. 

Na medida do crescimento, quatro áreas dis-
tintas, independentes e interligadas emergem e 
se desenvolvem rapidamente: 
1) Desenvolvimento de Produto
2) Marketing de Produto
3) Marketing e Comunicações
4) Vendas. 
Ironicamente, os criadores de novas ofertas 
poderão estar cada vez mais afastados dos 
prospects e clientes.  
CEOs esperam que as diferentes áreas co-
laborem e cooperem, mas, existem muitos desafi-
os a vencer dentre os quais:  

• Os principais executivos de cada área são pares e há pouca informação circulando 
entre eles (pelo menos, pouca informação relevante); 

• Todas as áreas têm um papel na geração de receitas;

• A interação das áreas tende a permanecer indefinida. Existem muitos “egos”;

• Com exceção da área de vendas, que pode ser medida pelo alcance de objetivos 
e quotas, é bastante difícil avaliar a eficácia e responsabilidade de cada área. 



17www.tdcap.com

Ao longo do tempo, muitos executivos das áreas e suas equipes desenvolvem “feudos”. 
Cada cabeça acredita que seu grupo está realizando um ótimo trabalho, mas é 
evidente a falta de uma visão empresarial. Se cada área, de forma independente, 
simultaneamente ou não, faz alterações que acredita ser importantes para o seu 
desempenho, quem poderá determinar o resultado global? Diante desta situação, 
haverá iguais chances de melhorar ou prejudicar os resultados globais, pois ninguém 
está vendo o modelo global, a empresa como um todo.

É costumeiro que se desenvolvam entre as diferentes áreas atritos crescentes ao longo 
do tempo. Acusações e dedos em riste são vistos quando não se alcançam as receitas 
e os lucros previstos. Imaginem o desenvolvimento de produtos como quatro remadores, 
usando remos diferentes e remando em diferentes ritmos. Eles têm dificuldade de ver o 
destino, mas as expectativas sobre eles é que “devem” ganhar a corrida.

A maioria das empresas determina como vender suas ofertas após terem sido desen-
volvidas. Desenvolvimento de produtos, já com pouco pessoal voltado para o cliente, 
“cria” uma nova oferta e passa as especificações para Marketing de produtos, que 
determina quais segmentos têm o maior potencial. Marketing e comunicações definem 
campanhas especificas de apresentação do produto ao mercado antes que Vendas 
analise e determine como vender o produto, mas com a expectativa – e obrigação - 
de que os resultados prometidos aos investidores sejam alcançados.  

A melhor campanha de lançamento de produto será aquela que realmente está ori-
entada às necessidades do mercado. Infelizmente o inverso também é verdadeiro e 
acontece.  

Enquanto a maioria dos lançamentos de produtos utiliza estratégias de promoção do 
tipo “push and pull” para vender, existem aquelas empresas que sabem ler corretamente 
as exigências do mercado e, neste caso, podem adotar uma estratégia de resposta, 
de satisfação, pois esse mercado está predisposto a avaliar as suas ofertas. 

A abordagem “crie algo que eles comprarão”  é uma perigosa forma de desenvolver 
novas ofertas, ainda que seja criado algo tecnologicamente moderno e/ou esteti-
camente agradável. O desconhecimento das reais exigências do mercado pode ser 
desastroso. 
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Começar tendo em mente onde queremos chegar

Gostaríamos de sugerir uma alternativa: 

Nas fases iniciais de desenvolvimento do produto, representantes de cada área co-
laboram entre si, para identificar potenciais mercados verticais. Para cada mercado, o 
grupo lista as características que seriam discutidas em comitês específicos com repre-
sentantes de compradores potenciais e as conclusões constituem um menu de objetivos 
desejados para cada oferta.

Este exercício permite confirmar necessidades manifestas e determinar necessidades 
latentes, além de identificar quem será o comprador da oferta e qual o valor potencial 
que pode ser percebido que justifique o investimento. 

Se a empresa não conse-
gue identificar o potencial 
resultado de negócios da 
oferta em estudo, pode ser 
necessário voltar à etapa 
de desenho conceitual 
da oferta, ou, em um caso 
limite, abandonar o projeto. 

Decidir quem irá comprar 
e por que razão, facilita 
as decisões orientadas 
às escolhas das formas 
de venda mais adequa-
das. Permite também que 
os vendedores possam 
validar a integração do 
produto com as premissas 
e projeções definidas pelo 
próprio mercado. 

Pela sua própria natureza, 
este exercício ajuda os 
participantes a considerar 
as necessidades dos clien-
tes em potencial, antes de 
investir todo o orçamento 
definido para o desenvolvi-
mento da oferta.
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O departamento de marketing pode se alinhar melhor com vendas, porque pode orien-
tar os seus programas de geração de leads para ofertas com características especifi-
cas e sobre prospects que podem gerar os resultados esperados. 

De fato, nesta abordagem, um lead pode ser definido como alguém que tem manifesto 
interesse em toda, ou parte da oferta, está disposto a investir, e se predispõe a discutir 
sobre como avançar no projeto.  

Após treinamentos “clássicos” sobre produtos, muitos vendedores investem tempo e 
outros recursos escassos em pessoas que não estão em condições de autorizar inves-
timentos. Quando são levados a discutir com os níveis superiores, estes compradores 
não querem ser “instruídos” sobre ofertas. 
O segredo é aumentar a sua notoriedade 
no cliente, seu “mindshare”, orientando as 
discussões sobre como a sua oferta pode 
contribuir decisivamente para alcançar 
resultados do negócio, resolver efetivamente 
problemas, e/ou satisfazer necessidades 
reais. 

As organizações podem ajudar seus vende-
dores para que eles posicionem sua oferta, 
contribuindo com os negócios potenciais, e 
desenvolvendo conversas de negócios 
e não de produtos (que tem a sua hora 
para serem feitas).

Esta abordagem permite que vendedores 
compreendam que os ciclos de compra efe-
tivamente começam quando compradores estão dispostos a compartilhar suas metas 
de negócios, níveis de investimento previstos e alçadas de aprovação.

Definidos os objetivos de negócios, a etapa seguinte será conhecer as perguntas de 
diagnóstico que permitirão identificar os recursos necessários para alcançar os resulta-
dos esperados. 
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CONCLUSÃO

Os compradores preferem comprar, em lugar de sentir que são objeto de uma venda. 
Fornecedores que desenvolvem um trabalho junto ao seu cliente e utilizam um voca- 
bulário comum e familiar a ele, elevam consideravelmente as possibilidades de fechar o 
negócio com êxito. Ao mesmo tempo, internamente, alinham melhor as necessidades do 
comprador com as diferentes áreas, permitindo uma colaboração mais fluida. 

Isto fornece uma vantagem competitiva sustentável. Parece óbvio, mas não é habitual 
encontrar empresas que levam sempre em consideração as necessidades do mercado 
no desenvolvimento da oferta. 

A avaliação dos resultados das áreas deve levar em conta a aderência de suas ativi-
dades às necessidades do comprador.  
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