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Como estar sempre atentos ás 
fontes de negócios (e receitas) 

 
Muitas vezes deixamos de exercer nossa 

capacidade de análise e avaliação sobre a 

realidade de nossa carteira, com a 

tendência a imaginar que certas coisas 

acontecerão, como se fosse o caminho 

natural delas, e de fato, nem sempre será 

assim 

Esta falta de atenção é bastante frequente, 

quando devemos analisar a realização de 

novos projetos, sobre novos clientes, 

versus novos projetos, sobre a base 

existente. 

Ao passar em revista o ciclo de compras 

com perspectivas de realização, os 

vendedores estão atentos as formas de ter 

acesso aos níveis de decisão, as pessoas 

chave, potencialmente, envolvidas na 

negociação, implicadas no processo de 

compra.  

Depois que essa decisão é feita, a maior 

parte do contato será com os níveis mais 

operacionais, e uma vez o contrato 

entregue, será quando pode aparecer a 

primeira “tentação”: acreditar que se todos 

os requisitos foram bem cumpridos, as 

condições estão dadas para que as 

pessoas envolvidas nos chamem, entrem 

em contato conosco, se houver novas 

necessidades. 

 

           

 

 

Um elemento essencial a considerar na 

atividade de prospecção é saber conquistar 

novas contas; isto é fundamental, mas é 

preciso considerar, que novos negócios 

também estão na base atual de clientes 

Muitos vendedores pensam que o 

desenvolvimento de negócios está 

somente na atividade de encontrar novas 

contas.  

Os negócios estão onde há necessidades, 

que podem ser satisfeitas com a sua oferta. 

Ao trabalhar a base de clientes, alguns 

pontos podem atuar a seu favor, se o 

relacionamento com o cliente está pautado 

em uma relação superior: 

o Haverá um conhecimento importante 

sobre as pessoas chave e seus papéis. 

Novos projetos poderão ter novas 

pessoas chave, terá necessidade de 

criar novas “esferas de influência”, 

mas, as referências internas são, 

normalmente, muito úteis e eficazes. 

 

o O ciclo de compra / venda deve ser 

menor, pois, o vendedor conhece mais 

o mercado do cliente, e suas 

características, mas, também, o cliente 

conhece melhor aquele que pode ser 

seu fornecedor em outro projeto. 

 

o A avaliação da oportunidade poderá 

ser mais rigorosa, os impactos da 

oferta no seu cliente melhor 

considerados; isto permite uma maior 

taxa de sucesso. 

 

o Os elementos contratuais, implicações 

legais já estão acordadas, e existe uma 

“historia” na prestação dos serviços. 
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o Nas revisões de oportunidades avalie 

sempre quantas oportunidades 

poderão ser concretizadas a partir de 

sua base atual de clientes. E, nunca 

esqueça, que quando a sua empresa, 

não mantém contato regular com seus 

clientes, e não acompanha a sua 

evolução, um concorrente seu o estará 

fazendo.  
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