
 

Uma publicação TDCCAP – Todos os direitos reservados –www.tdccap.com 
 

  Gestão de Processos 

1 

Orçamento como parte do Processo 

de Vendas 1 

Um vendedor senta-se à sua mesa, 

debatendo-se entre atualizar alguns 

relatórios de gastos antigos, ou, fazer 

algumas chamadas “frias” ao telefone para 

iniciar prospecções. Nesse momento o 

telefone toca, e um prospect seu está na 

linha. 

Depois de uma breve conversa 

introdutória, o prospect diz: “No próximo 

mês estaremos em processo de decisão 

sobre a compra; já temos a aprovação 

orçamentária para o projeto. Temos ouvido 

bons comentários sobre a sua empresa e 

sua oferta, e gostaríamos de considerar 

vocês como um dos candidatos para 

ganhar nosso negócio. Para isto, vemos a 

necessidade de uma demonstração, 

conhecer os detalhes dos preços, as suas 

referências e ter uma proposta firme, o 

mais cedo possível, pois dessa forma 

poderemos tomar uma decisão. Quando 

você pode nos entregar esse conjunto de 

informações? Imagino que você já sabe 

que a decisão está comigo, então lhe 

solicito não recorrer a outras pessoas nem 

demorar na resposta. Quando podemos 

nos encontrar e discutir todos os elementos 

citados? 

Depois de receber este chamado, a maioria 

dos vendedores se sentirá contente de ter 

sido convidado a participar e competir no 

projeto, que está, dessa forma, 

consolidado.  

O contato será marcado, o mais rápido 

possível. O gerente do vendedor será 

informado que se trata de uma 
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oportunidade “quente” no pipeline, e que 

deverá aparecer na próxima atualização.  

A definição dos preços, as referências, a 

demo e a proposta deve sair “urgente” para 

demonstrar compromisso com o projeto. 

Entretanto, após alguns dias, tomamos 

conhecimento de que outro vendedor foi o 

escolhido, e esta oportunidade “quente” 

desaparece tão, rapidamente, como 

apareceu. 

Uma análise mais detalhada sobre os 

ciclos de venda, que começam com 

orçamentos pré-aprovados, poderá nos 

fornecer informações sobre o porquê, 

normalmente, muitos vendedores, 

respondendo a este tipo de situação, 

terminam decepcionados.  

Fazer alguma pergunta específica, no 

início do processo, poderá ajudar a reduzir 

o tempo gasto com este tipo de 

“oportunidades”. 

Porque existe um orçamento? 

Altos executivos estabelecem e mantêm 

boas relações com os investidores, através 

de previsões alcançadas e níveis de 

rentabilidade superior. Orçamentos são 

criados para controlar despesas. Alguém, 

dentro de cada companhia, deve projetar 

um nível de receitas e manter um nível de 

gastos dentro dos limites estabelecidos.   

As pessoas com título de gerentes ou 

diretores têm, geralmente, autoridade para 

comprometer recursos da empresa 

(contratar pessoas, alugar espaços, 

comprar software, etc.). Os orçamentos 

aprovados pelos níveis superiores são 

implementados, para poder gerenciar as 
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despesas no quadro das previsões 

relacionadas com as receitas. 

Quando a ausência de um orçamento é 

mencionada, como um obstáculo para 

fazer negócios, provavelmente, o vendedor 

não está contatando o nível de decisão, ou 

seja, a estrutura de poder dentro da 

organização. (Alguém que pode tomar a 

decisão de comprometer um montante de 

dinheiro não previsto no orçamento).  

Quantos altos executivos se recusam a 

explorar novas ideias devido as limitações 

orçamentárias?  

Quanto mais percebe que se trata de uma 

oportunidade real de melhorar a 

rentabilidade, mais fácil se torna a 

continuidade de se aprofundar na 

oportunidade, sabendo que, 

oportunamente, poderá encontrar os 

recursos necessários. As pessoas que 

operam dentro dos parâmetros 

orçamentários são, quase a totalidade, 

representantes dos níveis operacionais.  

Um orçamento aprovado, e utilizado, 

frequentemente, como um ponto de 

controle, no qual os vendedores esperam 

determinar se a oportunidade está 

devidamente qualificada. Muitos gerentes 

de venda perguntam aos membros de sua 

equipe se o orçamento foi aprovado pelo 

cliente, como condição para permitir alocar 

recursos no projeto. 

Por que um vendedor que recebeu uma 

chamada, como a descrita no início, não 

tem uma razoável possibilidade de ganhar 

o negócio? Este é um exemplo fictício que 

nos permite colocar uma barreira em 

relação a euforia do vendedor, e em 

relação a existência do orçamento.  

Um vendedor A descobre que existe uma 

necessidade de um determinado produto 

em um possível prospect. A Companhia 

XYZ nunca o considerou (por isso um 

orçamento nunca foi solicitado). O ciclo de 

vendas teve início em um nível inferior da 

organização, e depois de três meses de 

esforço, uma base de apoio e um caso de 

negócio foi construído nesta grande 

empresa, pelo vendedor A. O custo do 

produto é de, aproximadamente, $ 

100.000.  

O campeão pode sentir o valor de comprar 

este produto, mas, necessita obter a 

correspondente aprovação orçamentária. 

Depois de que o projeto foi apresentado ao 

CFO, acompanhado de uma atrativa 

análise de retorno, este perguntou: “você 

colocou grande esforço nesta avaliação e 

podemos constatar que os benefícios 

superam os custos. Que outros possíveis 

fornecedores você consultou? ”. 

Diante da resposta negativa do Campeão, 

o CFO insistiu que a política da empresa 

era sempre de considerar mais de um 

vendedor em ofertas dessa dimensão, 

solicitando que obtivesse novas ofertas 

para poder realizar comparações de 

ofertas e condições. “Faça você mesmo as 

consultas e, por favor, não traga qualquer 

vendedor para me ver. Quando poderemos 

ter esta análise e rever o projeto? ” 

Que acontece quando não existe 

orçamento previsto na companhia em 

que você quer vender? 

As empresas estão limitadas ao volume de 

recursos que podem ser gastos. Os 

executivos principais tendem a decidir 

sobre aqueles projetos que podem oferecer 

o maior ROI – retorno sobre investimentos 

– possível. 

É frequente que muitas empresas 

promovam concorrência interna intensa 

entre áreas ou departamentos para 

obtenção de verbas, níveis de gastos 

possíveis.  
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Antes de iniciar um novo ano fiscal, cada 

área é chamada para negociar fundos, 

identificar necessidades e projetos, que 

são aprovados baseados na necessidade e 

o potencial benefício que traz para a 

empresa. No início do processo de 

orçamento, muitos gestores elaboram uma 

lista preliminar de desejos, entendendo que 

podem ser “obrigados” a negociar, eliminar 

ou mudar alguns itens e, em última 

instância, “reduzir as demandas”.  

Uma vez aprovado, no entanto, o dinheiro 

destinado à um determinado projeto pode 

ser utilizado em outras áreas. Se novas 

situações de negócios (ou o 

empreendedorismo do vendedor A) 

criarem novas exigências, novos volumes 

de recursos devem ser aprovados. 

Em muitas empresas acontecerá que, em 

lugar de criar um pedido adicional de 

recursos, os orçamentos serão realocados 

para os novos projetos que sejam 

considerados prioritários por contribuir com 

um ROI mais atraente.  

Quanto mais representativa seja a 

operação, os níveis mais altos na estrutura 

da empresa estarão envolvidos. Os 

vendedores que tiveram seus projetos 

protelados, por outros “melhores” são 

normalmente colocados em uma “fila de 

espera”. 

A maior parte destes vendedores relatará 

aos seus diretores que o prospect não 

tomou nenhuma decisão sobre o projeto. 

Em realidade, uma decisão foi feita – o 

recurso foi derivado para um investimento, 

ou gasto, com maior taxa de retorno -. O 

recurso foi para outro vendedor, e outro 

tipo de projeto. A decisão foi feita. No 

nosso caso fictício, outros projetos 

eliminados poderiam liberar os $ 100.000 

necessários 

Após a saída do encontro com o CFO, 

nosso campeão de XYZ tem uma missão: 

em função do retorno e, de forma urgente, 

deve completar a análise o mais 

rapidamente possível. 

Qual será a coluna do Vendedor A? 

A fim de obter os fundos necessários, ele 

deve mostrar que tem feito um bom 

trabalho, considerando outras opções.  

Que nível de objetividade terá essa 

avaliação? O vendedor A iniciou o ciclo de 

vendas, mostrou um forte potencial de 

retorno e dedicou três meses 

desenvolvendo a construção da solução. 

Certamente o vendedor A avaliou a 

solução, reforçando os requerimentos que 

constituem os pontos fortes de sua oferta.  

Se for feito um bom trabalho, sobre 

objetivos, necessidades e/problemas reais, 

o próprio campeão de nosso vendedor 

pedirá conselhos à ele sobre os próximos 

passos. Estabeleceu-se uma relação de 

confiança.   

Para o comprador, que já investiu tempo e 

recursos com o vendedor A, será mais fácil 

continuar com ele, para que se converta na 

alternativa escolhida.  

Ao elaborar a lista de requerimentos todos 

aqueles detalhes que foram discutidos 

durante os três últimos meses com o 

Vendedor A, serão colocados, e 

logicamente, o Vendedor A preencherá 

todos esses requisitos, convertendo-se na 

coluna A.  

As colunas B, C estarão em branco e 

deverão de ser preenchidas por outros 

vendedores que serão convidados a 

oferecer seus produtos e serviços, dentro, 

naturalmente, de um prazo bem mais curto 

que teve aquele primeiro vendedor. 

Como serão comparados os concorrentes? 

Se a posição competitiva do vendedor A, é 

sólida, os concorrentes B, C e D não terão 

uma posição saudável.  
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Se um deles for bem sucedido em agregar 

novas funcionalidades na lista de 

requisitos, poderão ser definidos pelo 

comprador, como fatores de ponderação 

que minimizem esse impacto, ou, pelo 

menos o vendedor A terá todas as 

possibilidades de oferecer respostas à 

elas, como adição à todas as demais, 

fortalecendo a sua posição.  

Inclusive o Vendedor A poderá ter a chance 

de melhorar a sua proposta, se assim for 

necessário. De qualquer forma, o vendedor 

situado na segunda ou terceira posição, 

colunas “B” ou “C”, serão mais justificativas 

do comprador, para uma escolha que já 

tinha sido preconcebida, que verdadeiros 

concorrentes.  

Um novo encontro com o CFO está 

previsto e, embora haja várias alternativas, 

a conclusão se dirige para confirmar a 

escolha original, agora, após uma 

comparação bem mais profunda.  

Surgem os comentários normais para os 

outros concorrentes, agradecendo pela 

“rapidez da resposta”, pelo “ótimo trabalho 

realizado”, pela “dificuldade da escolha”, 

mas..., o escolhido, sem dúvida, é o 

Vendedor A, “...serão considerados no 

futuro” para novos requerimentos e 

necessidades. 

Os concorrentes vencidos removerão a 

empresa XYZ de seu Pipeline, indicando 

uma perda por razões de competitividade, 

mas também com a sensação de que 

poderiam ter virado a situação se tivessem 

entrado no processo de compra mais cedo. 

Euforia versus orçamento revisado. 

Quando, se diz no início de um ciclo de 

compras que o orçamento foi aprovado, e 

provável – e prudente – assumir que a 

concorrência já tem influência nos critérios 

desse orçamento. O prospect já começou 

a avaliar os méritos de ofertas 

comparáveis, inclusive com estimativas de 

recursos envolvidos. De outra forma, como 

ele tomou conhecimento do volume a ser 

considerado no orçamento? 

A chance de ganhar uma operação está 

comprometida quando o orçamento foi 

estabelecido utilizando parâmetros de um 

concorrente, pois, além de uma estimativa 

de recursos, há uma predisposição para 

considerar essa oferta, como aquela, que 

atende as necessidades. 

A nossa forte recomendação é para 

mostrar que sua empresa tem todas as 

condições de satisfazer em igualdade 

essas necessidades, e somente após que 

tiver a certeza de se ter igualado ao seu 

concorrente na satisfação das 

necessidades definidas, só nesse 

momento, colocar como “um Plus” os 

diferenciais de sua oferta, pois, nesse 

momento eles serão reais diferenciais 

competitivos e não simples coisas 

diferentes  

Ser chamados com orçamentos já 

determinados, e prazos muito curtos para a 

apresentação da oferta, referências, 

demonstrações e formação de preços, 

devem ser considerados como indicadores 

seguros, sinais de alerta, de que você não 

está na primeira coluna, ou seja, na coluna 

A 

Antes de comprometer recursos neste 

projeto, e ajudar seu concorrente, poderá 

ser conveniente mudar algumas das 

perguntas iniciais, como por exemplo: 

“Quais foram os critérios para determinar 

os valores utilizados na preparação do 

orçamento?” 

Se você se encontra em posição de não 

poder alterar os requisitos, ou ter acesso 

aos níveis decisórios, pense que o tempo 

poderá ser melhor investido em, de forma 

adequada, deixar este projeto e se dedicar 
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a desenvolver novas oportunidades. Esta é 

uma escolha gerencial muito importante. 

Se o prospect não definiu ainda o 

orçamento, e inicia o contato, você terá a 

possibilidade de influenciar nos 

requerimentos específicos da compra, 

sempre de forma real, ou seja, 

determinando objetivos, problemas a 

resolver ou necessidades de negócios a 

satisfazer.  

Se o prospect deve considerar alternativas, 

a sua posição será sempre relevante, e 

terá a oportunidade de se diferenciar ou 

agregar novos elementos para melhor 

escolha do comprador. 
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