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O que as pessoas estão falando sobre  
Receita Previsível

“A principal diferença entre as empresas brasileiras e as americanas é 
justamente a forma e a atenção que Marketing e Vendas dão aos seus 
processos internos. Na primeira vez que tive contato com este livro, 
fiquei impressionado com a forma com que Aaron consegue propor um 
processo de forma simples e eficaz. Começamos a usar na Take e o resul-
tado supera as expectativas.”

– Roberto Costa de Oliveira
CEO,Take

“Ler Receita Previsível é como ter uma conversa deliciosa com um guru de 
vendas que generosamente compartilha seus processos de venda, resultados e 
lições aprendidas. Estou muito impressionado, energizado e revigorado em 
ouvir algo tão relevante, com uma mistura de humor e lógica ousada. Este 
livro é honesto, relevante e lógico, e merece nota 10 porque certamente fará 
você pensar e o convencerá a mudar as coisas... rápido. Agora, por favor, 
me dê licença para aposentar meu telefone. Depois de ler meu capítulo 
favorito – “Descanse em paz, Cold Calling” – não há dúvida de que essa 
abordagem já morreu, e Aaron nos diz o porquê.”

– Josiane Feigon, CEO, TeleSmart, 
autora de Smart Selling on the Phone and Online 

“Acabei de ler o seu livro. Inacreditável! Agora eu sei o que está errado com 
os nossos processos de venda...”

– Pat Shah, CEO, SurchSquad

“Eu li Receita Previsível e é uma ruptura empreendedora!”
– Damien Stevens, CEO, Servosity

“Trabalhar com Aaron Ross tem sido nada menos que incrível. Seus métodos 
aplicados à nossa área de vendas nos ajudaram a criar um novo fluxo rentável 
e escalável de receitas previsíveis. Vimos um crescimento de pelo menos 40% 
nos novos negócios. A melhor parte é que nos divertíamos fazendo isso!”

– Michael Stone, VP de Vendas e Estratégia, WPromote (ranqueada em 1º lugar 
na categoria Empresa de Pesquisa de Marketing da Inc. 500)

“O conceito da máquina de vendas é brilhante. Aaron fez um belo traba-
lho destilando um conceito complexo em algo de fácil leitura, uma verda-
deira bíblia para empreendedores e executivos.”

– Promise Phelon, CEO, UpMo



“Aaron criou um trabalho que é útil tanto para empresas já estabelecidas 
quanto para empreendedores. O material é facilmente digerido e aplicável a 
pequenos e grandes negócios.”

– Brent Mellow, CEO, akaCRM

“As empresas, que eu vi, que seguiram os conselhos de Aaron, se superaram. 
O que mais eu posso dizer?”

– Tim Connors, General Partner, US Venture Partners

“Aaron é um dos principais pensadores do movimento Vendas 2.0. Estou 
inspirado pela sua visão, espantado com sua criatividade e agradecido por 
seus conselhos.”

– Daniel Zamudio, CEO, Playboox

“Aaron tem sido um grande conselheiro para a AdaptAds. Sua ‘cautelosa 
mas certeira’ abordagem combina com a da AdaptAds. Ele traz experiên-
cias de aprendizado inestimáveis no que se refere à formação de um time 
de vendas. Ele é acessível, com a mais astuta das perspectivas.”

– Yogesh Sharma, CEO, AdaptAds

“Aaron é o exemplo perfeito de como os grandes líderes podem ser se dei-
xarem seus egos de lado, criarem uma visão clara e robusta e empoderarem 
seus colaboradores para agirem como miniCEOs. Eu assumi a equipe que 
Aaron criou na Salesforce.com e fiquei impressionado pela sua liderança 
na construção de uma base sólida preparada para um sucesso explosivo e 
sustentável. Obrigado, Aaron. Você me fez parecer poderoso por aqui!”

– Ryan Martin, Director of New Business, Salesforce.com

“Aaron é realmente único – por um lado é um homem de negócios escla-
recido e experiente, e por outro é uma pessoa pé no chão e equilibrada, que 
realmente gosta de ajudar os outros a se tornarem bem-sucedidos. Ele é capaz 
de pensar como um empreendedor independente e um diretor de empresa  
ao mesmo tempo. Ele sabe que os antigos métodos não são mais suficientes 
para gerar um crescimento sustentável e previsível na nova economia. É 
realmente um prazer conhecê-lo e trabalhar com ele.”

– Eliot Burdett, Founder and Managing Partner, Peak Sales Recruiting

“Aaron tem uma incrível habilidade para avaliar, orientar e ensinar CEOs  
a mudarem sua abordagem de negócios e ajudá-los a criarem uma receita 
mais previsível, uma equipe de vendas que funcione, por si só, como uma 
máquina de vendas, a reduzirem o estresse e a aumentarem a liberdade em 
suas vidas. Tem sido uma honra trabalhar com ele e testemunhar as mu-
danças que ele ajuda os outros a levarem adiante.”

– Onna Young, LifeAfterDebt.us



“Depois de participar do meu primeiro CEO Flow Sales Machine, percebi 
que muitos de nós, CEOs, enfrentamos questões-chave muito parecidas. 
Melhor ainda: a experiência e o conselho de um empreendedor é extrema-
mente oportuna e relevante aos demais. Não há nada melhor que ter uma 
conversa com um grupo de líderes brilhantes e motivados para focar naquilo 
que torna uma empresa grande.”

– Andrei Stoica, Founder, ConnectAndSell

“Algo de extraordinário acontece quando líderes empresariais inteligentes 
sentam para conversar sobre suas ideias de transformação dos negócios, e 
Aaron Ross é um mestre na condução dessas conversas e em ajudá-los a en-
contrar as pedras preciosas. Acho que um best-seller de negócios poderia sair 
de cada um desses encontros; gostaria de ter tempo para escrever um deles.”

– John Girard, Founder, Clickability

“Aaron Ross captou rapidamente os problemas e forneceu ideias extrema-
mente úteis e criativas profundamente enraizadas nos seus conhecimentos 
sobre o crescimento do negócio. Mais impressionante, ele fez isso levando 
em consideração as minhas motivações pessoais e nível de conforto. Graças 
ao Aaron, agora eu me sinto à vontade para elevar minha empresa para o 
nível nacional.”

– Klia Bassing, CEO, VisitYourself.net

“Aaron é perspicaz, inteligente e altamente dedicado às missões que pro-
jetou para a sua vida. O foco, a direção e determinação que ele demonstra 
são qualidades admiráveis que inspiram. Eu recomendaria Aaron a qualquer 
empresa que está procurando alguém que seja um líder forte e formidável.”

– Kim Santy, Founder, Soul Shui

“Aaron sempre olhou e lutou pelos interesses das pessoas que trabalham para 
ele. Além disso, é inteligente, estratégico, e poderia ir a qualquer lugar nesta 
indústria. É um cara de valor com o qual eu adoraria trabalhar no futuro.”

– Brendon Cassidy, VP Sales, EchoSign

“Você está indo bem ajudando as pessoas, Aaron – seu trabalho não passará 
despercebido. Compartilhar e ajudar os outros é o seu verdadeiro talento.”

– Ryan Born, CEO, AudioMicro

“Como sempre, a inspiração de Aaron e suas inovadoras táticas de Cold 
Calling 2.0 são revigorantes. Eu adoro como ele se assegura de incluir orien-
tações úteis sobre como contratar e compensar os melhores talentos para que 
alcancem o máximo de sucesso. Você pode ter grandes táticas e ferramentas 
de vendas, mas tudo isso será desperdiçado se você colocar as pessoas no lu-
gar errado e negligenciar os talentos. Siga os conselhos de Aaron sobre como 
contratar e verá grandes resultados, como eu vi.”

– Kevin Gaither, Founder and CEO, InsideSalesRecruiting.com
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PREFÁCIO

É comum, hoje em dia, acreditar que é possível fazer um negócio 
crescer por meio de valores como propósito, empregados e clientes 
satisfeitos, visão e realização pessoal. Esses valores até funcionam, 
como pode ser comprovado por empresas como a Zappos!

Mas “propósito” não é suficiente, e se suas vendas estão despen-
cando, é realmente difícil ficar satisfeito.

Tudo bem se você quer fazer uma grande diferença, ganhar dinhei-
ro, montar uma equipe com pessoas realizadas e satisfeitas e mudar 
o mundo... mas como é que você vai fazer tudo isso vivendo mês 
a mês, salário a salário, lutando constantemente com seus objetivos 
financeiros?

Para fazer uma diferença relevante, você também precisa de técnicas 
de vendas sólidas, simples e sustentáveis.

E se você pudesse implementar um processo de vendas capaz 
de gerar um fluxo previsível de oportunidades de vendas altamente 
qualificadas, mês a mês?

Qual seria a receita e o crescimento da sua empresa se pudesse 
aumentar as vendas de 40% a 300% – sem nunca mais ter que fazer 
uma improdutiva cold call1?

Escrevi este livro para ajudar executivos e organizações de vendas 
a sentirem o sucesso, a liberdade e a tranquilidade que vêm junto a 
uma receita previsível.

Meu propósito: ajudar você a ganhar  
dinheiro de forma prazerosa

Meu propósito, do qual fazem parte os meus ensinamentos sobre 
vendas, é ajudar você a ganhar dinheiro de forma prazerosa (seu 
propósito mais suas paixões), para que você possa ter uma vida livre, 
divertida e plena, que concilie dinheiro e felicidade.

1 Cold call é o termo utilizado para denominar uma ligação feita por telefone, por 
um vendedor, a um possível comprador com o qual nunca teve qualquer contato. 
Às vezes é denominada de “chamada a frio”. Neste livro preservaremos a denomi-
nação original do inglês, cold call. [N.E.]
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Uma parte importante de gostar de trabalhar em uma empresa, 
sendo você gestor ou empregado, vem da geração de renda e vendas 
previsíveis, e de deixar você e sua equipe livres da estressante rotina 
diária de imaginar de onde virá cada novo cliente. 

Aaron Ross
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PREFÁCIO À EDIÇÃO BRASILEIRA

Quando me recomendaram ler Receita Previsível, confesso que 
minha primeira reação não foi muita animadora. Pensei que seria 
mais uma daquelas fórmulas mágicas que prometem resolver todos 
os problemas de vendas das empresas. Mas como a dica veio de 
alguém que sempre me fez boas recomendações, decidi ler mais um 
livro sobre o assunto. 

Segundo ele, Receita Previsível era bastante útil, de fácil leitura e 
tinha um passo a passo para se criar um processo de vendas robusto. 
Em pouco tempo me vi envolvido com a leitura. Percebi também 
que não se tratava simplesmente de mais um livro sobre vendas. Era, 
na verdade, uma metodologia baseada em resultados concretos e 
com boas práticas de mercado.

Apesar do tema “vendas” não ser novo para mim, acredito que 
sempre vale a pena buscar novos conhecimentos. Tive a oportuni-
dade de trabalhar na área de vendas em diversas empresas e setores, 
desde pequenas startups até grandes multinacionais. Isso me deu a 
chance de participar desde a comercialização de ringtones (toques 
musicais) para celulares até a venda de equipamentos de grande porte. 
Mesmo já tendo vivenciado e lido muitas coisas, Receita Previsível 
me acrescentou bastante.

Um dos pontos que mais me chamou a atenção no livro é que, 
como o próprio título indica, não se trata apenas de aumentar a receita, 
mas sim de torná-la previsível. Sim, é muito importante aumentar a 
receita, mas é bem melhor e mais saudável prever o seu compor-
tamento. É fácil imaginar a dificuldade que uma empresa enfrenta 
ao ter que entregar seus produtos com qualidade e dentro do prazo 
durante um pico de vendas para, em seguida, passar um longo perío-
do com vendas em declínio ou em patamares insuficientes. O livro 
mostra justamente como romper esse ciclo e ter uma consistência 
maior na curva de receita.

Outro ponto interessante é quando os autores desmistificam uma 
série de questões como a de que, para aumentar a receita, é preci-
so ter mais vendedores na rua ou fazê-los trabalhar mais intensamente, 
fazendo mais ligações e contatos.
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Em vários capítulos do livro os autores também chamam a atenção 
para a importância em se ter boas ferramentas de gestão das vendas –  
o que inclui processos e softwares – e uma equipe adequada para a 
construção do que eles denominam máquina de vendas. A experiência 
nos mostra a dificuldade em tratarmos uma grande quantidade de 
leads sem esses elementos.

Espero que cada um possa extrair vários aprendizados deste livro. 
Entretanto, gostaria de destacar três pontos que mais me agregaram 
para que a sua leitura fosse mais proveitosa.

O primeiro é a importância das pessoas no processo de vendas, 
sejam os membros da equipe, leads ou clientes. Em geral subesti-
mamos esse aspecto nos processos de vendas, o que me pareceu um 
equívoco ainda maior após a leitura do livro. 

Busque a simplicidade, foi o outro grande aprendizado que ob-
tive. Vale a pena começar, mesmo que de forma simples. Possi-
velmente você cometerá alguns erros. Ainda assim, um processo 
errado é melhor do que nenhum processo. Um processo errado 
pode ser corrigido ou até mesmo refeito. O aprimoramento deve 
ser contínuo.

E por último, tenha foco. Esse ponto vale não só para vendas mas 
para praticamente tudo na vida. Atualmente todos sofremos com a 
falta de tempo e temos certa dificuldade em decidir a melhor forma 
de distribuí-lo. Em vendas isso pode ser desastroso e comprometer 
seriamente os resultados.

Marylou e Aaron em nenhum momento sugerem que a criação de 
um processo de venda é uma tarefa fácil e rápida. Pelo contrário, enfatizam 
que os resultados da implantação do modelo de receita previsível 
podem demorar meses e até anos. Os autores ainda apresentam a 
seguinte citação de Goethe: “Comece o que você puder fazer, ou 
sonhar que pode: a audácia tem gênio, poder e magia dentro de 
si”. Portanto, o momento certo de começar a criar ou melhorar seu 
processo de vendas é agora. Então, mãos à obra!

Para finalizar gostaria de destacar duas outras questões que os au-
tores tratam no livro e que há bastante tempo levo como princípios 
básicos tanto na minha vida profissional como pessoal. O primeiro 
é que não adianta forçar uma venda. Temos que pensar no sucesso dos 
clientes. Nossos produtos têm que, necessariamente, gerar benefícios 
efetivos para eles. O relacionamento com nossos clientes não pode 
basear-se somente numa receita de curto prazo. O nosso crescimento 
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depende do crescimento do cliente. E por fim, que o trabalho em 
vendas deve ser uma fonte de satisfação e realização pessoal. “É possível 
ganhar dinheiro fazendo o que você gosta”, dizem os autores. E isso 
serve para qualquer profissão. Como Aaron e Marylou sugeriram, 
devemos vender um sonho para nossos clientes. Pessoalmente, espero 
que vocês também não se esqueçam de fazer um plano previsível para 
buscar seus próprios sonhos... Desfrutem da leitura!

Juliano Braz
Sócio e Diretor Comercial da Take e 
Cofundador da startup Pop Recarga





MELHORES PRÁTICAS DE VENDAS

Encurte os ciclos de vendas e aumente a produtividade.

5
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VENDER PARA O SUCESSO

Vender usando a metodologia de Receita Previsível é vender para 
o sucesso. É sobre como contratar e treinar vendedores que estejam 
totalmente comprometidos com a visão e os valores da empresa. É fazer 
com que os novos clientes entrem em contato com essa visão e sejam 
bem-sucedidos e, como consequência, gerem milhões em receitas.

Esses vendedores não vendem para clientes, hoje, que possam pa-
recer inadequados no longo prazo. Eles trabalham com outros grandes 
vendedores que se ajudam, aprendendo e melhorando a cada dia. A 
remuneração é um ponto a considerar, mas não é o mais importante. 

O modelo de venda tradicional

Pessoas da velha escola de vendas costumam fechar um negócio “a 
qualquer custo”. São aquele tipo que vende até avião caindo, como 
se diz por aí. Competem entre si de forma predatória e muitas vezes 
desleal. Vendem a clientes que não têm perfil. Trabalham quase sempre 
só pelo dinheiro. Essas pessoas ignoram duas etapas cruciais da venda: 
(a) criar um plano de sucesso antes de fechar um contrato, e (b) focar 
no sucesso do cliente após o fechamento do negócio.
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O que torna o fechamento do negócio tão artificial?

A maioria dos vendedores é paga para fazer vendas. A maioria é 
pressionada e gerenciada pelo medo. Aliás, o medo é uma das ferra-
mentas de gestão de vendas mais utilizadas pelos gestores dessa área.

Quando alguém é pago para fazer algo e tem um gerente ou 
supervisor fungando no seu cangote, isso acaba interferindo no 
seu comportamento. Toda a empatia entre vendedor e cliente é 
perdida, quando ele tenta empurrar um produto ou serviço goela 
abaixo. Acredite, gestores preparados são capazes de ajudar seus 
vendedores a evitar comportamentos inadequados, orientando-os 
sobre como fazer a coisa certa e não intimidando-os, o que só faz 
o problema aumentar. 

Será que os resultados que você obtém no curto prazo, pressio-
nando a equipe de vendas, estão compensando a perda da confiança 
do cliente no vendedor e o retorno em um período mais longo?

O que realmente importa para os clientes? 

Os clientes não estão nem aí para as suas metas e indicadores. Estão 
mais preocupados em resolver seus próprios problemas e fazer suas 
empresas crescerem. É muito fácil perder essa noção quando estamos 
no meio de um ciclo de vendas e temos metas para bater.

Provavelmente você já sabe disso, mas será que percebe quando 
está nessa situação? Será que você ou a sua equipe não estão vendendo 
dessa forma?

Venda somente após criar um “plano de sucesso” para o cliente

Os clientes têm sua própria visão do que é sucesso para eles caso 
adquiram e utilizem seus produtos. Tente captar essa visão, seja ela 
qual for. Ajude-os a defini-la. O sucesso do cliente não acontece 
quando ele compra o seu produto ou serviço, mas sim quando os 
benefícios podem ser percebidos pelo impacto causado no negócio.

Faça as vendas serem puxadas em vez de empurradas

Uma das grandes vantagens em se criar um plano de sucesso para 
o cliente é inverter o fluxo do ciclo de vendas, ou seja, em vez de o 
vendedor empurrar o cliente rumo ao fechamento, é o cliente que 
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o puxa, como se o estivesse sugando. Empurrar os clientes ao longo 
do ciclo de vendas normalmente é menos produtivo e pode levá-lo 
a fechar negócios com clientes fora do perfil que, no longo prazo, 
acabam não compensando todo o esforço empreendido.

Não se preocupe muito com o fechamento

Uma das técnicas que mais funcionam é não se preocupar demais 
com o fechamento. Essa preocupação excessiva pode deixar trans-
parecer aos clientes que você está mais preocupado em receber sua 
comissão ou em ficar livre do seu gerente, do que em solucionar o 
problema dele.

Essa é a ironia em focar demais o fechamento: quanto maior a 
preocupação, menores as chances de ele acontecer.

O fechamento se torna uma etapa natural no alcance da visão

Se você construiu, junto com o cliente, uma visão comum sobre 
como sua empresa irá ajudá-lo a obter sucesso, e ele confia em você, 
o fechamento virá como uma etapa natural e lógica no caminho para 
se chegar ao “sonho idealizado”. É possível tirar do fechamento esse 
aspecto meio robotizado e torná-lo mais leve e natural.

Dois passos para ajudar sua equipe a vender para o sucesso

Passo n.º 1

Insira, antes da etapa de fechamento, um passo denominado “pla-
no de sucesso”. Esse plano deve ser simples, quase uma visão, que 
resuma os principais passos do processo de implantação que condu-
zirão o cliente ao sucesso. É importante definir o que é sucesso para 
o cliente. Então defina algumas metas e as responsabilidades, tanto 
suas quanto do cliente.

Quando me refiro a esse “plano”, pode ser algo como um e-mail 
com cerca de meia dúzia de itens acordados com o cliente. Deve 
ser simples o suficiente para que qualquer um consiga rapidamente 
compreender sua essência e visão. Não crie planos complexos!

Quanto mais os clientes conseguirem visualizar seu próprio sucesso, 
mais rápido vão querer fechar um acordo por eles mesmos.
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Passo n.º 2

Quais são seus planos para que o cliente tenha sucesso de forma 
contínua? Existe alguma função na sua empresa dedicada a tornar 
os clientes “bem-sucedidos” no uso do seu produto ou serviço? É 
muito fácil transferir toda a responsabilidade pelo sucesso no uso de 
um produto para o cliente, mas você é tão responsável quanto ele. 
Clientes satisfeitos ajudam o seu negócio a crescer. É a coisa mais 
certa e rentável a se fazer.
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NOVE COMPORTAMENTOS QUE PODEM  
ALONGAR O SEU CICLO DE VENDAS

Uma pergunta que as empresas se fazem o tempo todo é: “Como 
podemos reduzir o nosso ciclo de vendas?”. Não há fórmulas mágicas, 
mas existem algumas atitudes que podem atrasar o ciclo de vendas e, 
se conseguir evitá-las, provavelmente conseguirá encurtá-lo.

Comportamento n.º 1: Prospectar clientes sem perfil e com 
mensagens inadequadas

Leva tempo até que se consiga ajustar o perfil ideal dos clientes e 
a forma de se comunicar com eles. As empresas vendem para organi-
zações e pessoas erradas o tempo todo. Às vezes até acertam a pessoa, 
mas usam uma linguagem inapropriada. É como se utilizassem um 
jargão técnico para falar com um leigo.

Todo mundo quer ter cada vez mais clientes – é da natureza hu-
mana – e toda vez que alguém demonstra interesse pelo seu produto 
ou serviço, um certo desespero lhe acomete.

Escolha um nicho e fique rico. Se os seus esforços de marketing e 
vendas não estão focados nos clientes com perfil ideal, provavelmente 
você está perdendo tempo e energia tentando vender o seu produto 
ou serviço para quem não o quer ou não precisa dele.

Comportamento n.º 2: Não ter um processo de vendas 
estabelecido

Você tem um processo de vendas estabelecido na sua empresa? Se 
a resposta for não, trate de criar um. Qualquer processo é melhor do 
que nenhum. Sempre é possível melhorar um processo, desde que ele 
exista. Portanto, se a venda ocorre de forma aleatória na sua empresa, 
sem qualquer processo ou método, jamais conseguirá aprimorá-la.

Comportamento n.º 3: Ter um ótimo processo de vendas, mas 
não usá-lo

Digamos que você já tenha um processo de vendas bem desenhado, 
mas, na prática, ele não está funcionando como deveria. Será que os 
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seus vendedores estão seguindo o processo? Ele é simples? Processos 
complexos podem ter a sua adesão reduzida. Como ele se comporta na 
prática? Você teve o cuidado de adaptá-lo ao seu negócio? Qual foi a 
última vez que você sentou com um vendedor ou a equipe toda, para 
saber o que eles realmente fazem no dia a dia e o quão eficaz isso é.

Comportamento n.º 4: Vender o seu produto em vez de resolver 
o problema do cliente

Seus vendedores estão apenas empurrando os produtos nos clientes 
ou estão provando a eles que são capazes de ajudá-los a resolver seus 
problemas? Seus vendedores estão descartando clientes o suficiente 
ou são do tipo que não perdem uma venda? Eles estão conseguindo 
construir uma visão conjunta com o cliente, que faça com que o seu 
produto seja puxado em vez de empurrado, rumo a um acordo?

Comportamento n.º 5: Tentar vender nos níveis mais baixos

Descubra rápido quem tem influência e poder de decisão, quem 
está envolvido no processo de compra. Eu sei que isso não é nenhuma 
novidade, mas a maioria dos vendedores não faz o dever de casa! Em 
geral, eles têm receio em lidar com o pessoal de nível mais alto na 
hierarquia da empresa e acabarem perdendo o negócio. Vendedores 
tendem a dar mais atenção para pessoas que estão mais dispostas a 
gastar o seu tempo com eles. 

 Nas reuniões de vendas para discutir os negócios em an-
damento, ou nas sessões de coaching individual, exija dos 
vendedores esse levantamento das pessoas que decidem e 
influenciam na compra. 
 Se os vendedores não souberem quem são os tomadores de 
decisão, como vão ajudar o seu contato na empresa a ven-
der a ideia para eles? Nunca suponha que o seu contato na 
empresa saiba o suficiente sobre o seu produto ou serviço 
e como vendê-lo.
 Quando estiver fazendo vendas outbound, comece por cima, 
de um a dois níveis a mais que o tomador de decisão que 
você quer atingir.

 Faça exercícios de simulação dentro da sua empresa, com pes-
soas que possam pensar e falar como se fossem os tomadores 
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de decisão com os quais os vendedores irão se deparar. Isso 
vai ajudá-los a ter maior confiança e a ter conversas melhores 
com o pessoal de nível mais sênior.
 Como você poderia posicionar o seu produto e o marketing 
para atingir esse pessoal de nível mais alto?

Comportamento n.º 6: Falta de compreensão do processo de 
compra do cliente

Pergunte aos clientes como funciona o processo de compra na 
empresa deles. Toda empresa tem lá suas peculiaridades. Não tenha 
receio de perguntar. Quanto melhor for a sua compreensão sobre 
o processo de compra do cliente, mais fácil será descobrir se o seu 
produto ou serviço pode ou não ajudá-lo.

Se o ciclo de vendas típico do mercado em que você atua é de 
seis meses, não há motivo para ficar impaciente já no terceiro mês.

 “Como é o processo normal para vocês avaliarem e com-
prarem esse tipo de produto?”
 “Em quanto tempo você acredita que teremos uma decisão 
sobre a compra (30, 60, 90 dias)?”
 “O que precisamos fazer para fechar esse negócio?” (Mais à 
frente no ciclo de vendas).

Quando você faz esse tipo de pergunta, mais ousada, a questão 
não é o que você pergunta, mas como o faz. Sempre questione de 
forma segura e seja o mais natural possível. Jamais deixe transparecer 
qualquer insegurança.

Comportamento n.º 7: Não se preocupar com o negócio do 
cliente

Será que você realmente se importa em melhorar o negócio do 
cliente ou quer simplesmente vender o seu produto ou serviço? Os 
melhores profissionais de vendas preocupam-se, em primeiro lugar, em 
tonar seus clientes bem-sucedidos. Como ajudar seus clientes, mesmo 
que ainda não haja uma relação comercial entre vocês? Que recursos, 
notícias, referências, conselhos ou outras coisas de valor você poderia 
compartilhar com eles? Focar no negócio do cliente estabelece uma 
relação de confiança, o que acaba trazendo mais vendas.



132 | Receita Previsível

Comportamento n.º 8: Falar em vez de mostrar

Se você ainda está tentando captar uma conta, mas está encontrando 
dificuldades, experimente dar a eles algo que seja de valor, mas sem 
cobrar por isso. Pode ser uma versão trial do seu programa ou outra 
coisa qualquer, mas precisa ter valor para o cliente. Comprovar que 
você é bom no que faz tem muito mais efeito do que discursos vazios 
e monótonos. Mas cuidado para não encher o cliente de coisas que não 
têm nada a ver com ele. Você deve sempre adequar essas evidências 
a necessidades e aos problemas que ele enfrenta. Caso contrário, será 
perda de tempo.

Comportamento n.º 9: Não abrir mão dos  
clientes fora do perfil ideal

Por desespero, pressão ou falta de clareza sobre o perfil ideal de 
cliente, muitos vendedores acabam fracassando porque insistem em 
contas e oportunidades sem perfil, que não levam a nada, simplesmente 
porque parece mais fácil continuar trabalhando nelas do que começar 
o trabalho em uma nova conta. Mensalmente, você deve fazer uma 
espécie de faxina nas oportunidades de venda. Analise cada uma delas, 
elimine as ruins e abra espaço para novas oportunidades qualificadas.
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TENHA OBSESSÃO PELO PROCESSO DE DECISÃO E NÃO  
PELO TOMADOR DE DECISÃO

No passado, o discurso de vendas girava em torno do tomador de 
decisão. As outras pessoas que participavam do processo de compra 
não recebiam qualquer atenção. Mas isso mudou.

Hoje em dia, por conta da falta de tempo desses executivos e por-
que o ambiente organizacional está mais colaborativo, mais e mais 
profissionais estão utilizando outros membros da equipe para ajudá-los 
a tomar decisões de compra.

Antes, quando um executivo direcionava um vendedor para con-
versar com um subordinado era porque, em geral, não acreditava que 
o que seria apresentado era importante ou tivesse valor.

A maioria dos vendedores era treinada para driblar esse tipo de 
objeção e conseguir, de qualquer maneira, uma reunião com quem 
tomava a decisão.

Agora, o processo de decisão é mais importante que o decisor em si.
Evite perguntas do tipo:

 “Quem é o tomador de decisão?”
 “Quem é que paga a conta?”

Faça perguntas como:

 “Como você tem avaliado produtos ou serviços similares?”
 “Como funciona o processo de compra?”
 “Quem está envolvido na tomada de decisão?”
 “Como a decisão será tomada?”
 “Como é o processo de aprovação e liberação do orça-
mento?”

Portanto, se um tomador de decisão encaminhar você para alguém 
da equipe para continuar a atendê-lo, não é mais sinal de descaso ou 
falta de interesse, mas sim um bom caminho para conquistar uma 
nova conta.

Então, devo ignorar os tomadores de decisão no começo? Não!
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Em outras palavras, os vendedores não devem se abster de construir 
um relacionamento com os tomadores de decisão, mas não precisam 
ter tanta urgência em fazer isso logo no início.

Chegar aos tomadores de decisão é menos importante? Não!
Primeiro monte seu time de aliados internos e construa o business 

case. Assim você estará mais preparado quando se defrontar com quem 
realmente vai tomar a decisão.

Você até pode iniciar a construção de um relacionamento com 
o decisor no início, mas não venda nada para ele até que consiga 
conquistar os influenciadores – ou até que eles concordem com a sua 
proposta de valor. Preocupe-se em criar uma reputação de credibi-
lidade e um certo entendimento antes.

Tentar apresentar a sua proposta para o tomador de decisão sem 
que os influenciadores a tenham comprado pode enfraquecer o seu 
discurso e fazê-lo parecer um daqueles vendedores picaretas.

E, finalmente, quando um vendedor não compreende o processo 
de decisão de um cliente – o que é mais comum do que se pensa –, 
há menor clareza sobre o tempo de duração do ciclo de vendas, a 
probabilidade de fechamento de um contrato e as objeções tácitas.

Vendedores com pouco tempo acabam atropelando o processo e 
fazendo poucas perguntas, ou questionamentos não tão relevantes, 
sobre o funcionamento do processo de compra do cliente.

Se você fosse um vendedor, eu lhe perguntaria: com que cuidado 
você mapeou o processo de compra dos cinco principais negócios 
que fechou recentemente?

E se você fosse o gestor de vendas e se sentasse com a sua equipe 
para discutir sobre as melhores oportunidades de negócio em que 
eles estão trabalhando? Não me refiro apenas ao status do cliente no 
funil de vendas, mas sobre o processo de tomada de decisão deles. 
O quanto você realmente acredita que seus vendedores conhecem 
desse processo?
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NOVE PASSOS PARA CRIAR DEMONSTRAÇÕES  
QUE MAXIMIZEM AS TAXAS DE CONVERSÃO

Demonstrações (free trials) são uma espécie de amostra grátis que 
é ofertada aos clientes em fase de prospecção, para que possam expe-
rimentar o produto ou serviço que você vende. Os passos que vou 
sugerir foram elaborados para negócios em que o SDR coordena e 
negocia essa “amostra grátis” como parte do ciclo de vendas. Entre-
tanto, esses mesmos princípios são válidos para negócios on-line que 
não utilizem pessoas no processo de venda.

1º Passo: Elabore a demonstração junto com o cliente e ajude-o 
a implantá-la

Não ofereça uma demonstração ao cliente de qualquer forma. Pen-
se em como pode envolvê-lo nesse processo para que ele realmente 
queira passar por isso. Tente definir claramente o que será interpretado 
como um resultado de sucesso dessa demonstração. Ajude-o, dentro 
do possível, a executar essa demonstração dentro da empresa dele. 
Enfim, ajude-o a se ajudar.

2º Passo: Esforce-se para compreender quais são as reais 
necessidades do cliente antes de começar

Pode parecer estranho, mas a maioria dos vendedores está tão 
ansiosa para passar logo para a fase de demonstração, que acaba pas-
sando batido sobre as reais necessidades dos clientes. Muitas vezes os 
clientes não sabem exatamente o que querem. Isso acontece, princi-
palmente, quando há muitos influenciadores e usuários envolvidos no 
processo de compra. Sem fazer o dever de casa, dificilmente você vai 
conseguir compreender os desafios e desejos do cliente e fazer uma 
demonstração bem-sucedida.

3º Passo: Combine com o cliente em que parte do processo de 
compra a demonstração deve entrar

A etapa de demonstração é apenas um dos estágios de um longo pro-
cesso de compra – espero que não tão longo assim. E se a demonstração 



136 | Receita Previsível

for bem-sucedida, o que acontece a seguir? Responda a essa pergunta 
antes de iniciar a demonstração.

4º Passo: É melhor cuidar de alguns poucos problemas – 
e talvez de um único, em vez de tentar resolver todos os 
problemas, de todo mundo

A demonstração só terá sucesso se, de fato, agregar valor para o 
cliente e ele perceber isso. Hoje em dia ninguém tem tempo a per-
der, então escolha a sua batalha. Onde você acredita que conseguiria 
causar o maior impacto? Qual seria a forma mais fácil de comprovar 
o sucesso da sua oferta? Conquiste alguns resultados de forma rápida 
e, ao longo do tempo, vá acrescentando outros desafios. Se tivesse 
que escolher no máximo três coisas para resolver, quais seriam?

5º Passo: Defina claramente com o cliente o que significa uma 
demonstração bem-sucedida

Como o cliente – incluindo o tomador de decisão – vai saber se 
a demonstração do seu produto ou serviço foi bem-sucedida? Defi-
na isso junto com o cliente antes de iniciá-la. Não tenha receio de 
perguntar ao cliente coisas do tipo: 

 O que você consideraria como uma demonstração bem- 
sucedida?
 O que você espera que nós dois alcancemos com essa de-
monstração antes de decidir se avança ou não conosco nesse 
processo?

6º Passo: Crie algumas metas para a demonstração

Elabore um pequeno plano com algumas metas a serem atingidas. 
Alcançar essas metas cria um efeito favorável e aumenta a percepção 
de valor da demonstração. 

Exemplo: Em uma semana a demonstração deve ser capaz de:

 Criar 3 dashboards.
 Gerar 50 leads.

Não tenha medo de mudar os prazos e as metas. Os clientes sem-
pre têm alguma nova meta a ser alcançada que pode servir para este 
exercício.
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7º Passo: Obtenha o compromisso do cliente com a 
demonstração

Só porque um cliente concorda que você faça uma demonstração 
não significa que ele vá fazê-la – especialmente se a pessoa com quem 
você está lidando ainda não vendeu a ideia internamente. Alinhe as 
expectativas com o cliente sobre o prazo e o esforço necessários para 
que a demonstração seja bem-sucedida. Estabeleça uma agenda com 
prazos, atividades e reuniões junto com ele. Use a frase a seguir: 
“Vamos agendar isso agora, para não termos que nos preocupar com 
isso mais para frente”.

8º Passo: Simplifique o processo de demonstração

Como você pode tornar o processo de demonstração o mais simples 
e fácil para o seu cliente? Você tem um passo a passo, orientações 
ou treinamento que pudesse fornecer a eles? Torne o processo tão 
simples que eles não tenham que pensar muito. A paralisia vem junto 
com a complexidade. Torne a demonstração o mais simples possível 
para que eles consigam realizá-la com sucesso.

9º Passo: Nivele as expectativas

O sucesso vem das expectativas. Você superestimou os resultados 
e entregou menos do que prometeu? Ou vice-versa? Expectativas 
são poderosíssimas. Podem construir ou destruir a sua credibilidade 
com o cliente, e significar a diferença entre fechar ou não uma venda.
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UM PROCESSO DE VENDAS DE 3 HORAS E 15 MINUTOS 

Tão importante quanto saber a duração total do ciclo de vendas é 
medir quantas horas do tempo de cada SDR são consumidas durante 
esse ciclo. Como eles podem se tornar mais eficientes e eficazes para 
poderem gerenciar mais oportunidades de negócio e aumentar as 
taxas de conversão?

Muitos SDRs perdem tempo acionando de forma prematura alguns 
clientes cujo processo de decisão é mais lento. Veja o exemplo a seguir:

 “Oi Bob, estou ligando pra saber se alguma coisa evoluiu 
desde o nosso último contato. Não mudou? Tudo bem, te 
ligo de novo em duas semanas.”

Nesse exemplo, provavelmente, Bob não é a pessoa com maior 
poder e influência para fazer as coisas avançarem. Não importa o 
quanto você é persistente, nada vai acontecer.

O processo de vendas de “3 horas e 15 minutos” que criei repre-
senta uma grande ajuda, especialmente nas etapas iniciais do ciclo de 
vendas, porque ajuda a qualificá-lo, a acessar os tomadores de decisão e 
a criar uma visão comum. Também é muito simples. Eu o desenvolvi 
quando comecei a dar consultoria, para diminuir o tempo gasto por 
ambas as partes, para identificar se deveriam, ou não, trabalhar juntas 
e quando isso aconteceria.

Os objetivos desse processo eram qualificar ou desqualificar de for-
ma rápida, ter acesso às várias pessoas que tinham algum poder sobre 
a compra, e começar a criar uma visão em comum com o cliente.

Há três passos que totalizam as 3 horas e 15 minutos para que am-
bas as partes descubram se devem ou não prosseguir com o negócio 
e quando – mesmo que não seja hoje.

1º Passo [15 minutos]. Primeiro contato:  
“Isso é perda de tempo?”

Imagine que você recebeu uma indicação para falar com alguém, 
ou teve uma resposta e começou a conversar com alguma pessoa. 
Você tem 15 minutos para descobrir se é ou não perda de tempo 
continuar falando com aquele contato.
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Vamos ser realistas. Quase todo mundo está ocupado ou sobrecarre-
gado com um milhão de coisas para fazer e adorariam que você dissesse 
a elas o que fazer, em vez de elas terem que pensar. Explique ao cliente 
o seu processo para que ambos cheguem à conclusão se há ou não 
compatibilidade. Fale isso de forma que pareça um benefício para ele.

“Nós descobrimos que a melhor maneira de conduzir esse processo 
e saber se há ou não a possibilidade de trabalharmos juntos é, primeiro: 
conversar em maior profundidade com você e com quem mais você 
achar que é necessário para tratar deste assunto e, segundo: fazermos 
uma reunião, pessoalmente ou por telefone, com as pessoas da sua 
equipe que devem ser envolvidas para definir se, como e quando 
devemos trabalhar juntos.

2º Passo [1 hora]. Ligação de qualificação (Discovery call):  
“Há compatibilidade?”

Essa costuma ser uma ligação com uma ou duas pessoas responsáveis 
por avaliar novos fornecedores. Em geral querem ver se vão agradar 
ou não de você, se está se esforçando o bastante para que possam 
apresentá-lo a outras pessoas da empresa.

Mas, lembre-se: você também está avaliando se eles podem ou não se 
tornar seus clientes. Se não tiverem perfil, não avance com o negócio.

O seu objetivo, caso haja compatibilidade de interesses, é con-
seguir agendar uma reunião de trabalho com o cliente, incluindo as 
pessoas-chave e os tomadores de decisão, para construírem uma visão 
conjunta do que pretendem alcançar com o projeto.

Pode parecer inviável fazer isso com todos os clientes, mas não 
é tão difícil assim. Quanto mais confiante você parecer em relação 
ao seu processo e de que ele funciona para eles, mais eles tenderão a 
seguir suas orientações.

Será que eles querem você insistindo durante meses para saber se 
há ou não a possibilidade de virem a trabalhar juntos? Por que não 
ficam sabendo isso nesse momento?

3º Passo [2 horas]. Reunião de trabalho:  
“Devemos trabalhar juntos?”

Nessa reunião vocês devem criar uma visão comum. Conduza 
a conversa no sentido de como eles serão bem-sucedidos com a 
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aquisição ou uso do seu produto ou serviço. Tente extrair essa visão 
deles em vez de apresentá-la como se fosse sua.

Você pode usar slides para fazer uma breve introdução ou contex-
tualização, mas mude rapidamente para um “quadro branco”. Esse 
tipo de recurso permite que ambos criem algo em conjunto, como 
uma equipe, em tempo real.

Se essa reunião for por telefone, é bem mais difícil. Mas, da mesma 
forma, tente estabelecer o contexto e os limites da discussão, e ajude- 
os a criar uma visão consistente e alcançável que os faça avançar.



Receita Previsível | 141

GRANDES VENDEDORES IDENTIFICAM AS  
REAIS NECESSIDADES QUE SE ESCONDEM  

ATRÁS DOS DESEJOS DOS CLIENTES

Ao questionar os clientes sobre seus desafios e problemas, geral-
mente vão responder sobre aquilo que imaginam ou desejam como 
solução, e que se parece com um problema. Eles dizem: “Precisamos 
de um novo sistema de marketing”, ou, “Nosso sistema de marketing 
apresenta muitos problemas”. Nada disso é um problema real. É uma 
solução disfarçada de problema. O que eles estão dizendo na verdade 
é: “Nós queremos um novo sistema de marketing”.

Aqui está um exemplo de como o simples fato de questionar “Por 
quê?” ou “Por que isso é importante?” pode levá-lo ao verdadeiro 
problema:

 “Nós precisamos integrar o nosso sistema de vendas com o 
do financeiro.” Isto é a solução desejada, não um problema 
ou desafio. Por quê?
 “Por que os nossos relatórios não são precisos.” Continua 
não sendo um problema. Por quê?
 “Por que nosso gerente tem apresentado relatórios para o 
nosso Diretor Financeiro que apresentaram erros.”

Agora, sim! Temos um problema real: incapacidade para fazer 
planos efetivos e tomar decisão por causa de relatórios imprecisos.

O desafio de identificar esses problemas ocultos deve ser ensinado 
aos vendedores que não têm muita experiência nisso. Faça simula-
ções regulares com a sua equipe de vendas para melhorar esse tipo de 
habilidade, fazendo o papel de advogado do diabo. Dê-lhes dezenas 
de soluções que pareçam problemas e os desafie a identificar os reais 
problemas que estão por trás dessas soluções.
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OS CLIENTES DEVEM MERECER A PROPOSTA

A sua equipe de vendas é daquele tipo que espalha propostas e 
orçamentos por aí, como se estivesse panfletando no sinal? “Ei, você 
aí, pegue uma proposta, por favor.”

Há um custo em sair apresentando propostas de forma prematura: 
os clientes não irão valorizar o seu trabalho e o seu tempo, e você 
ainda perde a chance de deixá-los dar o próximo passo solicitando a 
proposta de você. Veja o exemplo a seguir:

 Você faz uma demonstração.
 Ao final da demonstração, eles perguntam o preço ou pedem 
uma proposta.
 Você diz que vai enviar uma proposta com um e-mail de 
follow-up.
 Eles dizem: “Obrigado”.
 Você envia o material.
 Você nunca mais tem notícias deles.

Enviar proposta de forma tão fácil não é bom pra ninguém. Se 
você não está fechando, pelo menos, 50% das suas propostas, é porque 
está sendo muito fácil.

Da próxima vez que deparar com esse tipo de situação, e um cliente 
lhe perguntar sobre o preço do seu serviço ou lhe pedir uma proposta, 
não o faça até que tenha certeza de que ele realmente deseja isso. Diga 
que será um prazer, mas, para que isso aconteça, terá que conversar 
um pouco mais com ele e, talvez, com outras pessoas da empresa, para 
definir um escopo que realmente vá ao encontro do que ele precisa.

Se ele recusar, então provavelmente não seria um bom cliente ou 
você não conseguiu mostrar o seu valor nas ligações e demonstrações 
realizadas.

Se o cliente quiser o que você tem, agora você terá outra chance 
para gastar seu tempo com ele e outras pessoas-chave, para criar uma 
visão sobre como você pode solucionar os problemas específicos deles 
e, assim, gerar uma proposta mais adequada.

Se, a princípio, esse tipo de abordagem o assusta, experimente para 
você ver. Verá que a balança de poder deixa de pender para o lado 
do cliente e passa a ficar mais equilibrada entre as partes.
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MINHA PERGUNTA FAVORITA AO TELEFONE

Sempre fico irritado com aquele tipo de pergunta sem sentido, 
do tipo: “Como vai?”. Fico pensando se a pessoa que está ligando 
realmente se preocupa ou não. Receber uma ligação pode fazer você 
se sentir invadido, mesmo que seja por um conhecido.

Esse tipo de detalhe é tão crítico, que mereceu esta seção à parte. 
Steel Shaw, que trabalhou para mim na Salesforce.com, disse que 
essa foi a melhor dica de vendas que havia aprendido em toda a 
sua vida.

Sem mais delongas, a melhor pergunta de todos os tempos para 
iniciar uma conversa é:

 “Te peguei numa hora ruim?”

Você pode empregá-la numa conversa da seguinte forma:

 “Olá __________, aqui é o Aaron da empresa XYZ. A 
propósito, te peguei numa hora ruim?”

Você pode utilizar essa pergunta para qualquer tipo de ligação, 
mas ela é especialmente interessante para ligações não agendadas, 
quando a pessoa não espera pelo seu contato, mesmo que seja alguém 
do seu conhecimento.

Isso ajuda a criar uma boa impressão e estabelece o tom da conversa 
nos primeiros dois minutos, o que será decisivo para o restante da 
ligação e até mesmo para definir se haverá ou não conversa.

Quando você pergunta “Te peguei numa hora ruim?”, na verdade 
está pedindo permissão para falar e deixá-los à vontade para prosseguir 
ou não. Isso aumenta a receptividade à sua ligação e reduz o descon-
forto de quem está recebendo a chamada.

É muito melhor do que: “Te peguei numa boa hora?”. Nunca 
é uma boa hora para falar com pessoas muito ocupadas. O que 
geralmente acontece quando você faz essa pergunta é que receberá 
algumas das respostas a seguir:

 “Não, pode falar.”
 “Sim, mas eu tenho um minuto. Como posso te ajudar?”
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Se atenderam a ligação, mas ainda assim é uma hora ruim, esse é 
o momento ideal para você dizer: “Que dia seria bom pra gente se 
falar? Você está com a sua agenda em mãos?”.

Embora eu não seja uma pessoa insistente e controladora: faça a 
sua equipe usar esta pergunta religiosamente!
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