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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, CenturyLink, 
Cisco, Consinco/Totvs, DELL, Equinix, Google, IBM, Lenovo, Neogrid, ODATA, Panasonic, SalesForce, SAP, 
Sebrae, Senior, Softex, Vivo, WK Sistemas 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 ESTRATÉGICO - Desenvolvimento da estratégia da empresa, para garantir os direcionadores e a 

integração entre marketing e vendas 

• 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 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) 

 
Tenho certeza 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: 
“A ADVANCE foi convidada para treinar os parceiros da Algar Telecom do segmento empresas. O treinamento 
foi excelente, muito bem avaliado pelos participantes e proporcionou grande melhora na performance do canal 
de vendas” 
Tamara Vieira Ramos - Algar Universidade de Negócios 

“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 

“O diferencial da consultoria que recebemos da ADVANCE está no nível de customização que obtivemos onde o 
conteúdo compartilhado estava 100% alinhado com a realidade do dia-a-dia dos participantes. Com isso, a 
mudança de postura foi imediata com ganhos de eficiência da equipe já no curto prazo” 
Ana Claudia Plihal - Diretora Comercial - Cisco do Brasil  

“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 

"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 a um novo patamar de geração e execução de pipeline" 
Renata Rico - Alliances & Channels Director - SalesForce Brazil 

“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 e nosso mercado de atuação, 
possibilitando um direcionamento eficaz de nossos esforços de marketing. Com certeza muitos projetos entre 
Microsoft e ADVANCE estão por vir” 
Giovanna Garcia - Partner Channel Marketing Manager - Microsoft Brasil 
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Ines Precivalle
ines@advanceconsulting.com.br

Sobre a ADVANCE
Fundada em 2002, a ADVANCE é uma empresa de consultoria e treinamento 

em gestão, marketing, vendas e canais. Especializada em empresas de 
tecnologia da informação e telecom (TIC)

Temos orgulho de atender desde grandes empresas multinacionais até 
empresas start-up, incluindo:
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Sobre a ADVANCE
Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a VENDER MAIS E MELHOR, 

para isto atuamos em 3 vetores de crescimento empresarial

VETOR ESTRATÉGICO
Desenvolvimento da estratégia da empresa,

para garantir os direcionadores e a 
integração entre marketing e vendas

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 do funil e a eficiência em vendas

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

RESULTADO PARA A EMPRESA
Funil de vendas saudável e aumento das vendas e da lucratividade

Ines Precivalle Annarumma
§ Inês conta com mais de 20 anos de experiência e vasto conhecimento 

nas áreas de vendas diretas, gestão de equipes, canais e 
estratégias de marketing e geração de demanda

§ Teve sua carreira centrada nas áreas Comercial e Marketing de 
grandes multinacionais de tecnologia como IBM, Microsoft, 
Compaq/HP e Progress Software

§ Inês ganhou diversos prêmios anuais de vendas, por superação 
de metas em todas as empresas em que trabalhou

§ Em 2006 foi convidada a ser sócia da ADVANCE onde coordena toda a área de treinamento, 
contando com mais de 20.000 profissionais treinados, incluindo executivos de empresas tais 
como: Affero, AWS, Bematech, Brasoftware, Cisco, DELL, Equinix, Exact Target, IBM, 
Lenovo, Level3, Microsoft, Navita, Neogrid, Neoway, Officer, Oracle, SAGE, SalesForce, 
SAP, Sebrae, Senior, SkyOne, Softex, Symantec, Synchro, UOL, Veltec, Zebra entre outros

§ MBA em Marketing de Serviços pela FIA/FEA/USP e Graduada em Ciências Econômicas pela 
PUC de São Paulo
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DRIP selling e DRIP management

As relações e interações, 

agora, 

são DIGITAIS, 

por uma multiplicidade de 

canais de comunicação 

e mais CURTAS e 

FREQUENTES 

(como gotas)

Metodologias de vendas

Etapas do funil de vendas

1. Prospecção
Achar as oportunidades potenciais

2. Qualificação
Descobrir as possíveis necessidades

3. Ações de vendas
Convencer que sua solução é a mais adequada

4. Fechamento
Convertendo a oportunidade em venda

5. Atenção pós-vendas
Certificando-se que o cliente está satisfeito

6. Retenção
Certificando-se que o cliente continue comprando

abordagem
DRIP Selling

X

X

X

X

X

X

processo de vendas
SPIN Selling Target Account

Selling (TAS)
Solution Selling

X X

X X X

X X

X

X

X

postura e argumentação
Como Chegar ao Sim

Supere o Não
Challenger Selling

Value Based Selling

X

X

X

X X

X

X



4
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

© ADVANCE Consulting, 2001-2020 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. O que muda em cada uma das etapas do funil

3. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

4. Gestão de Canais

Agenda
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1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. O que muda em cada uma das etapas do funil

3. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

4. Gestão de Canais

Agenda
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Planejamento de vendas: Épocas Normais e Crise

DRIP action DRIP action DRIP action DRIP action

DRIP project DRIP project DRIP project

Conta Conta Conta Conta

Análise do funil e estratégias para atingir as metas de vendas

D
R

IP
 in

di
ca

to
rs

Contas novas          Contas da base

Plano de Conta
(Account plan)

Plano de vendas
(territory plan)

Plano de guerra (war plan)

DRIP results DRIP results DRIP results DRIP results
Probabilidade 
de sucesso

Vendas consultivas e suas etapas

Venda

aprofundamento e validação sobre nossos diferenciais

nós avaliaremos o interesse neste cliente

brilhar os olhos do cliente para se interessar por nós

aprofundamento técnico e negócios: ambos queremos

analisar as premissas, objeções e chegar a uma 
negociação win-win

Temos que garantir que o cliente queira seguir conosco, em cada etapa do funil

Prospecção de
oportunidades (T) 

Qualificação comercial (S,D)

Qualificação técnica (C,B)

Desenvolvimento de
oportunidades (A)

Negociação e 
fechamento (W)
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75% das transações 

que "não fecham" é 

porque houve erro na 

fase de qualificação

Elementos do plano de vendas

Análise do funil de vendas 
(taxas de conversão, ciclo de vendas e ticket médio)

Estratégia para obter novos clientes

Oportunidades de up-sell e cross-sell

Estratégia de venda na base usando o vetor de clientes

Estratégia de venda na base usando o vetor de ofertas
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Ações 
de curto 

prazo

Executar 
RÁPIDO

Analisar 
RÁPIDO

Ajustar 
RÁPIDO

Ações de guerra2 pontos fundamentais

Ações de 
curto prazo

Velocidade

Elementos do plano de guerra

O que será priorizado?

Mês 1 Mês 2 Mês 3

DRIP project 1 DRIP project 3 DRIP project 4

DRIP project 2

Estratégias e principais ações
Foco total em ações Visibilidade estratégica (rever semanalmente)
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DRIP Project - projeto de curto prazo

Dores, problemas ou 
necessidades 

identificadas no cliente

Solução que temos 
para ajudar o cliente

DRIP actions com 
DRIP results

O que eu quero 
vender no cliente

Histórias que eu posso 
contar para despertar 

o interesse

DRIP actions com 
DRIP results

DRIP actions
DRIP action é toda e qualquer interação 
que você terá com o cliente, por exemplo:
• Mensagem de Whatsapp
• Mensagem em Rede Social
• E-mail
• Telefonema
• Videoconferência
• Demonstração de produto
• Apresentação da proposta

Cada DRIP action tem que ter um 
DRIP result
• Uma entrega 
• Um objetivo atendido
• Uma resposta 
• Uma reação

Se não existe um RESULT, então, cancele a ACTION !!!

Checagem do entendimento
Checagem emocional
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DRIP actions Data-limite
• Contar casos de sucesso para despertar o interesse 01/fev
• Qualificar a oportunidade 10/fev

• Contato com cada stakeholder para checar impactos da nossa solução 15/fev

• Montar demonstrações ESPECÍFICAS para cada stakeholder 20/fev

• Fazer as demonstrações para stakeholder mostrando benefícios para ele, e 
coletando objeções 01/abr

• Consolidar todos os feedbacks e objeções dos stakeholder 15/abr

• Contato com cada stakeholder para passar a visão consolidada e tratar objeções 
apontadas 01/mai

• Contato com o decisor para a apresentação final 01/jun

Exemplo de DRIP actions
DRIP project:
Vender o software de "Análise e Previsão" para 100 usuários da área de Tesouraria do CLIENTE1 até 31 de Junho 

Exemplo de DRIP actions e results

DRIP action: contar casos de sucesso 
para despertar o interesse

DRIP result: identificar (prospectar), ao 
menos, uma oportunidade para evoluir

DRIP action: qualificar a oportunidade DRIP result: avaliar se temos, 
realmente, uma oportunidade (filtrar) e 
a temperatura dela

DRIP action: contato com cada 
stakeholder para checar impactos da 
nossa solução

DRIP result: lista de stakeholders com 
impactos positivos e negativos, e papel 
que ele terá no processo(*)

(*) Apoiador, opositor, neutro 
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DRIP indicator para o DRIP project e actions

DRIP actions Feito
(Sim/Não)

Feito até 
data limite
(Sim/Não)

result?
(Sim/Não)

• Contar casos de sucesso para despertar o interesse

• Qualificar a oportunidade

• Contato com cada stakeholder para checar impactos da nossa solução

• Montar demonstrações ESPECÍFICAS para cada stakeholder

• Fazer as demonstrações para stakeholder mostrando benefícios para ele, e 
coletando objeções

• Consolidar todos os feedbacks e objeções dos stakeholder

• Contato com cada stakeholder para passar a visão consolidada e tratar 
objeções apontadas

• Contato com o decisor para a apresentação final

DRIP project:
Vender o software de "Análise e Previsão" para 100 usuários da área de Tesouraria do CLIENTE1 até 31 de Junho 

Probabilidade 
de sucesso

Planejamento de vendas

Conta Conta Conta Conta

Análise do funil e estratégias para atingir as metas de vendas

D
R

IP
 in

di
ca

to
rs

Contas novas          Contas da base

Plano de Conta
(Account plan)

Plano de vendas
(territory plan)

Plano de guerra (war plan)

Plano de vendas, plano de conta, plano de guerra
• Temos metas e objetivos claros?    São SMART(*)?
• Temos DRIP indicators para saber como estamos evoluindo?

(*) SMART = Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related
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O que vimos neste módulo?
O que mais chamou a sua atenção?
O que você vai usar no seu dia-a-dia?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Escreva uma palavra ou uma frase que resuma O PONTO MAIS MARCANTE que você viu neste módulo

Recapitulando...

© ADVANCE Consulting, 2001-2020 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. O que muda em cada uma das etapas do funil

3. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

4. Gestão de Canais

Agenda
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Mudança na forma de prospectar: Ensine o vendedor

Antigamente
Estudávamos pouco sobre o potencial cliente

Partíamos de uma folha em branco

Fazíamos muitas perguntas para 
diagnosticar e prescrever

“Me conte seus problemas...”

Atualmente
Estudamos muito sobre o potencial cliente

Escolhemos casos pertinentes

Contamos casos para o potencial cliente se 
identificar e pedir mais informações

“Vou contar como outros clientes 
estão fazendo...”

O uso do Discurso de elevador

Descrição concisa, cuidadosamente planejada e bem 
ensaiada sobre a sua empresa de tal maneira que você 
possa falar em menos de 1 minuto

Deve conter:
• Frase impactante
• Empresa, produtos e serviços
• Credenciais e diferenciais
• Benefícios (VALOR) para o cliente

Mensagem tem que ser “segmentada”. O que é 
importante no meu produto para aquele cliente?

Como ajudo o vendedor da Revenda 
posicionar melhor nossa empresa, diante do 

seu portfolio ?! J
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Qualificação: Ensine o vendedor
S - Situation (ambiente)

F - Filter (filtragem básica inicial)

--------------------------------------------------------

B - Budget (orçamento)

A - Authority (decisores e aprovadores)

N - Need (dor, problema ou necessidade)

T - Time (urgência)

--------------------------------------------------------

C - Competition (concorrência)

S - Selection Criteria (critérios de seleção

DRIP
As perguntas devem ser

Claras
Diretas

Objetivas
CURTAS

Explique por que está 
perguntando...

O cliente nunca recusa 
responder quando entende 

como e onde será 
utilizada a resposta

© ADVANCE Consulting, 2001-2020 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. O que muda em cada uma das etapas do funil

3. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

4. Gestão de Canais

Agenda
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Desafio

Como fazer uma 

reunião PRODUTIVA 

através de 

videoconferência?

Preparação de uma DRIP meeting
No mundo digital as interações são mais CURTAS, 
então, temos que ser mais organizados...

Mandar antecipadamente:

• Lista de quem participará da reunião

• Quem é quem na lista de participação

• Agenda e tempo previsto para cada tópico

• Material para leitura ou análise 
(antigamente ninguém lia... hoje tem que ler...)
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Comunicador (C) Planejador (P)
Catalisador
Expressivo
Extrovertido
Espontâneo

Comunicativo
Persuasivo

Otimista

Apoiador
Amigável
Estável

Calmo e paciente
Cooperativo
Diplomático

Leal
Conservador

Executor (E) Analista (A)
Controlador
Realizador
Dominante

Auto-confiante
Energético

Aceita e gosta de desafios
Competitivo e audacioso

Destemido e corajoso

Analítico
Minucioso

Lógico
Prudente
Preciso

Dedicado, aplicado e zeloso
Organizado

Muito conservador

Perfil comportamental dos participantes

Motivadores profissionais e pessoais
Perfil comportamental Motivador
Comunicador Fama e fortuna
Planejador Participação
Analista Paz
Executor Poder e fortuna

Motivadores pessoais (exemplos)
Qualidade de vida
Ter mais tempo com a família
Morar fora do Brasil
Fazer MBA

Motivadores profissionais (exemplos)
Ser promovido
Ganhar prêmio de melhor diretor
Trabalhar na matriz fora do Brasil
Ganhar um MBA pago pela empresa

O que o interlocutor(a) 
DESEJA e eu posso 

ajudá-lo(a) a CONQUISTAR?
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O que o interlocutor(a) 
TEME e eu posso 

ajudá-lo(a) a EVITAR?

MEDOS
FUD = Fear, Uncertainty and Doubt

(Medo, incerteza e dúvida)

VUCA = Volatilidade, Incerteza,
Complexidade e Ambiguidade

Perfil comportamental Medos
Comunicador Medo de ficar sozinho

Medo de ser rejeitado
Medo de perder a qualidade de vida

Planejador Medo da mudança
Medo da opinião dos outros
Medo de se machucar nos relacionamentos
Medo de perder o controle 

Analista Medo de não ter avaliado todas as possibilidades 
Medo de confrontos
Medo do ridículo
Medo de não fazer com perfeição

Executor Medo de perder a posição
Medo do fracasso
Medo de reconhecer que errou 
Medo de perder a autonomia 

Como conduzir uma DRIP Meeting

1. O organizador faz a abertura
• Objetivo da interação, perguntas a serem respondidas, decisões a serem tomadas
• Agenda e dinâmica da interação

2. Compartilhamento das anotações da reunião

3. Interações CURTAS e checagem FREQUENTE do entendimento

4. Checagem final
• Checagem do entendimento (Se foi compreendido)
• Checagem emocional (Se está de acordo)

5. Definição dos próximos passos

6. Leitura final das anotações da reunião com próximos passos

Procure usar vídeo para "ler" expressões faciais e linguagem corporal
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DRIP Feedback - comentário dos participantes

O organizador da reunião deverá, ao final da reunião, fazer:

1. Checagem de entendimento com 
cada um dos participantes

2. Checagem emocional com 
cada um dos participantes

3. Abertura para que alguém 
queira fazer um comentário 
final 

Tática de Brief-Discuss-Debrief

Bom, acho que podemos passar para o segundo assunto 
da agenda, onde apresentarei como será o evento e 
precisaremos decidir quem participará. Podemos seguir?

Blá, blá, blá

Blá, blá, blá

Acho que esta discussão foi muito produtiva, falamos de 
como será o evento e quem participará. 

O vendedor é quem deverá conduzir o cliente 
nesta jornada de comunicação DRIP by DRIP

Estão todos confortáveis com o que vimos até agora? João? 
Maria? Eduardo?

Vamos dar uma passada para ver o que entendemos até 
agora... João, Maria?
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O que vimos neste módulo?
O que mais chamou a sua atenção?
O que você vai usar no seu dia-a-dia?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Escreva uma palavra ou uma frase que resuma O PONTO MAIS MARCANTE que você viu neste módulo

Recapitulando...

© ADVANCE Consulting, 2001-2020 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Planejamento e indicadores de desempenho

2. O que muda em cada uma das etapas do funil

3. Reuniões eficientes (DRIP Meetings)

4. Gestão de Canais

Agenda
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O papel do gerente de parceiros
1. Desenvolver parceiros

2. Fazer com que o parceiro aumente os investimentos (tempo e dinheiro) 
nas suas linhas de produtos
§ E com isto, o parceiro fará menos investimentos nos concorrentes

3. Fazer com que os investimentos feitos pelo parceiro sejam PRODUTIVOS
§ Investimento certo, na hora correta e da maneira mais adequada visando maior RETORNO SOBRE O 

INVESTIMENTO

4. Fazer o parceiro VENDER

Capacitação x
Desempenho

§ Capacitação (Sales Enablement) é ajudar os 
canais com:
§ Contratações
§ Treinamentos técnicos e comerciais
§ Visitas e vendas conjunta em clientes

§ Desempenho (Sales Performance) é quando 
o canal está pronto para "ir a mercado" e 
precisa de gestão comercial:
§ Pipeline - como gerar demanda e oportunidades
§ Forecast - como acelerar as vendas

Ouro
Prata

Bronze

Autorizado

Capacitação
(Sales 

enablement)

Desempenho
(Sales performance)
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Capacitação x Desempenho

§ Capacitação (Sales Enablement) é ajudar os 
canais com:
§ Eventuais Contratações
§ Treinamentos técnicos e comerciais
§ Visitas e vendas conjunta em clientes

§ Desempenho (Sales Performance) é quando 
o canal está pronto para "ir a mercado" e 
precisa de gestão comercial:
§ Pipeline - como gerar demanda e oportunidades
§ Forecast - como acelerar as vendas
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Matriz para agrupamento de canais - exemplo preenchido 
Use esta planilha para mapear os canais e agrupá-los segundo sua visão interna, ou seja, para designar o melhor gestor de canais para cada 
grupo.  
 

Informações do canal Pe
so

 

AC
M

E 

AC
M

E2
 

AC
M

E3
 

AC
M

E4
  

Ano de fundação  2008 2000 1998 2014 
Número de colaboradores   35 35 35 10 
Faturamento anual  10M 10M 10M 2M 
Nossa representatividade de vendas neste canal (%)  10% 10% 10% 0% 
Presença geográfica  Int.SP Curitiba Cascavel Blumenau 
 
Item que deverá ser analisado e pontuado com as notas de 0 a 5, sendo 
0 = não existe ou não tem 
1 = muito ruim; 2 = ruim; 3 = mais ou menos; 4 = bom; 5 = muito bom  

Pe
so

 

AC
M

E 

AC
M

E2
 

AC
M

E3
 

AC
M

E4
  

x O plano está desenvolvido e foi submetido?   5 4 5 4 

x O plano está consistente e foi aprovado?   5 4 5 4 

x O plano está sendo executado exatamente conforme o planejado?  5 4 N/A N/A 

x O plano e a execução do plano estão dando resultados satisfatórios?  5 4 N/A N/A 
 Total de planejamento de marketing e vendas  20 16 10 8 

x O número de profissionais de vendas treinados está adequado para atender o mercado?  5 4 4 1 

x O número de profissionais técnicos treinados está adequado para atender o mercado?  5 4 4 1 

x O número de profissionais de vendas certificados está adequado para atender o mercado?  5 4 4 1 

x O número de profissionais técnicos certificados está adequado para atender o mercado?  5 4 4 1 

x O número de profissionais de serviços está adequado para atender o mercado?  5 4 4 1 
 Total de recursos alocados para vender e implementar nossa solução  25 20 20 5 

x O canal está pronto para atender o mercado com pré-vendas?  5 4 2 1 

x O canal está pronto para atender o mercado com vendas?  5 4 2 1 

x O canal está pronto para atender o mercado com pró-vendas?  5 4 2 1 

x O canal está pronto para atender o mercado com marketing?  5 4 2 1 

x O canal está pronto para atender o mercado em atendimento e suporte?  5 4 2 1 
Total de necessidade de treinamento e consultoria (sales enablement)  25 20 10 5 

x A análise das vendas dos últimos 6 meses mostra tendência positiva?  5 2 N/A N/A 

x As oportunidades estão avançando no funil de forma adequada?  5 2 5 2 

x O ciclo médio de vendas está adequado?  5 2 N/A N/A 

x As taxas de conversão do funil de vendas estão adequadas?  5 2 N/A N/A 
Total de desempenho de vendas (sales performance)  20 8 5 2 

x As implantações estão mantendo a qualidade adequada?  Os clientes estão satisfeitos?  5 4 N/A N/A 

x O suporte de primeiro nível está mantendo a qualidade adequada?  5 4 N/A N/A 
Total de serviços (apenas implantadores)  10 8 N/A N/A 

Total geral  100 72 45 20 
 
 

Resultado final 
Como você vai agrupar os canais? Principais motivos 
Grupo 1 - ACME e ACME1 Estão prontas para "ir a mercado". Nosso foco será no desempenho de vendas. 

ACME1 precisa de mais apoio e "coaching" vem vendas. O discurso comercial não está bom. O discurso 
competitivo não está bom. 
 

Grupo 2 - ACME2 e ACME3 Estão sendo preparadas para "ir a mercado". Nosso foco será em treinamento e capacitação. 
ACME3 está muito atrasada em contratação dos profissionais 
  

 
 

  

Temos que identificar em que estágio está o canal 
para ajudá-lo e gerenciá-lo corretamente

Distribuição de Pareto 
em 4 níveis de canais

5%
15%

30%

50%

5%15%
30%

50%

80%

20%

80%

20%

% desempenho 
ou vendas

% dos canais

Regra de Pareto para canais

§ 20% dos parceiros trazem 80% do resultado

§ Onde você vai focar o seu tempo?
§ Nos 20% que trazem os 80% do resultado?

§ Nos 80% que trazem os 20% do resultado?

§ Em todos os canais... e trabalhar 48 horas por 
dia?

§ E como você vai trabalhar?
§ PRÓ-ATIVAMENTE?
§ REATIVAMENTE?
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5%
15%

30%

50%

5%15%
30%

50%

Como gerenciar cada canal

§ Acompanhamento de vendas
§ Elaborar um bom planejamento em vendas
§ Foco em disciplina de execução em vendas
§ Cobrar utilização de CRM com previsibilidade

Foco máximo em desempenho de vendas
(o canal está "pronto")

Desenvolver o canal com foco em vendas
(o canal pode melhorar)

Desenvolver o canal com foco em negócios
(o canal tem muito para melhorar)

Ter sempre 1 ou 2 canais "na manga"

OXIGENAÇÃO

Em função da 
performance, é 
bom BUSCAR 
novos canais

Tem que OXIGENAR
50% dos seus canais terão desempenho FRACO

A maioria dos canais tem poucos clientes (alta concentração)
• Canais com faturamento anual de até R$ 5 milhões tem 1 ou 2 clientes que 

sustentam a empresa
• Canais com faturamento anual de até R$ 10 milhões tem 3 ou 4 clientes que 

sustentam a empresa

Exaustão da carteira de clientes
• Depois que o canal vender para os clientes da sua carteira...ACABOU...
• Este tipo de canal não vai buscar novos clientes só porque você quer...

Exaustão do mercado local
• Algumas vezes o mercado onde o parceiro está atuando chegou em um ponto 

de saturação para o seu produto ou serviço
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Relacionamento com o 
canal

§ Só tem um jeito de ser melhor do 
que os outros fornecedores:
§ Superar as expectativas do seu 

parceiro!!!

§ Então temos 2 pontos importantes:
§ Conhecer as expectativas do parceiro
§ Gerenciar as expectativas do parceiro

§ A expectativa do seu parceiro, 
em cada uma das categorias, 
será tão alta quanto maior está 
sendo oferecido o serviço pelo 
seu concorrente
§ Benchmark it - saiba o que sua 

concorrência está fazendo...

Reclamação #1 dos canais:
"O Gestor de Canais promete demais..."

O que os canais querem dos 
fornecedores (*)

§ 55% querem aumentar sua oferta de 
produtos e PRINCIPALMENTE serviços

§ Querem soluções complementares ou 
sinérgicas que permitam aumentar suas 
vendas

§ Querem aumentar a CARTEIRA DE 
OFERTAS para vender para sua BASE DE 
CLIENTES

Atributos mais importantes na parceria com 
fornecedores:
§ 49% qualidade das soluções

§ 36% apoio na implementação de projetos
§ 33% suporte pré-vendas
§ 33% geração de demanda ou de oportunidades
§ 30% preço dos produtos

§ 29% suporte pós-vendas
§ 26% treinamento
§ 25% marketing cooperado

§ 17% comissionamento/margens

(*) Pesquisa ADVANCE (2018)
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O que os canais querem dos 
fornecedores (*)

1. Produtos de alta qualidade

2. Excelência em suporte e 
atendimento

3. Geração de demanda e de 
oportunidade qualificadas

(*) Pesquisa ADVANCE (2018)

Muito cuidado aqui, tem fornecedor 
que aumenta a margem...

mas, esta não é uma preocupação 
do parceiro...

TRANQUILIDADE

Como o potencial 
canal aloca o tempo?

§ O canal atende diversos fornecedores

§ Como será que PRIORIZA ou aloca tempo 
para cada um dos fornecedores?

§ Histórico de vendas?
§ Potencial de vendas?

§ Histórico de margem?
§ Potencial de margem?

Atividades 
internas

Fornecedor1

Fornecedor2

Fornecedor3

Capacidade: 
8 horas por dia

Como o canal prioriza o seu tempo 
entre os fornecedores?

Como ganhar mais "espaço" 
dentro do canal?
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Como o canal aloca o 
seu tempo?

§ Primeira prioridade para:
§ FIFO - First IN, First OUT
§ MOB - Manager ON my back
§ VON - Vendor ON my neck

§ Segunda prioridade para:
§ Negociações importantes para mim

§ Terceira prioridade para:
§ Negociações importantes para a 

empresa ($ ou visibilidade) Você tem que gerar o 
senso de urgência !!!

O canal vive
APAGANDO INCÊNDIOS!!!

Como os canais 
trabalham

§ 95% dos canais trabalham em modo reativo, 
ou seja:
1. Se der muito trabalho, deixa para lá, esquece
2. Apaga incêndio o dia inteiro
3. Reage muito bem a várias ações

§ O fornecedor que consegue mais espaço 
junto ao canal, é aquele que:
§ Tem frequência de comunicação (MIND SHARE)
§ Tem informações com grande disponibilidade 

(HANDY)
§ Cria o senso de urgência (FIRE)

Tem que AGREGAR VALOR:
• Dar informações VALIOSAS sobre produto, eventos e 

casos de sucesso

• Ajudar no marketing com geração de demanda e de 
oportunidades

• Ajudar nas negociações

Quanto mais ligar para o canal, melhor...

Mas não pode ligar só cobrando forecast e pipeline
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Minha meta, minha 
aposta...

§ Quais os canais que trarão 
resultados?

§ Como alocar PRIORIDADES?

§ Será que o canal terá que 
voltar para a etapa de 
treinamento e capacitação?

§ Será que o canal chegou em 
um ponto de EXAUSTÃO do 
seu mercado?

5%
15%

30%

50%

5%15%
30%

50%

Matriz para decisão de 
investimentos
§ Redirecionadores do canal

§ Treinamento
§ Estagnação

§ Parâmetros para análise
§ Plano e execução
§ Desempenho de vendas
§ Desempenho de marketing

APOSTAS
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Matriz para decisão de investimentos - exemplo preenchido 
 

Redirecionadores do canal Pe
so

 

AC
M

E 

AC
M

E2
 

AC
M

E3
 

AC
M

E4
  

Este canal precisa ser direcionado para treinamento e capacitação (sales enablement)  Não Não Sim Sim 
Este canal está ESTAGNADO (e deve ser tratado apenas reativamente)  Não Não Não Não 
 
Item que deverá ser analisado e pontuado com as notas de 0 a 5, sendo 
0 = não existe ou não tem 
1 = muito ruim; 2 = ruim; 3 = mais ou menos; 4 = bom; 5 = muito bom 

Pe
so

 

AC
M

E 

AC
M

E2
 

AC
M

E3
 

AC
M

E4
  

 Planejamento de marketing e vendas      
x Qualidade do plano de marketing e vendas  5 3 4 3 

x Execução do plano de marketing e vendas  5 3 4 3 
Desempenho de vendas (sales performance)      

x Resultado de vendas nos últimos 12 meses  N/A N/A N/A N/A 

x Resultado de vendas nos últimos 6 meses  N/A N/A N/A N/A 

x Resultado de vendas nos últimos 3 meses  N/A N/A N/A N/A 

x Número de oportunidades no funil de vendas (pipeline)  5 3 N/A N/A 

x Velocidade de fechamento das negociações (ciclo médio de vendas)  5 3 N/A N/A 

x Taxas de conversão no funil de vendas (taxa de fechamento)  5 3 N/A N/A 

x Previsibilidade de vendas ou taxa de acerto (forecast)  N/A N/A N/A N/A 

Desempenho de marketing      

x Atividades para geração de demanda e de oportunidades  5 3 4 3 

x Número de oportunidades geradas (leads ou MQLs)  5 3 4 3 

x Resultado do Inside Sales  5 3 4 3 

Sua APOSTA para este canal 
Você acredita que, se aumentasse os investimentos neste canal, teria bons resultados? 

     

x Investimento em marketing?  5 5 3 3 

x Investimento em vendas (incluindo pré-vendas e pós-vendas)?  5 5 3 3 

x Investimento do gestor de canais?  5 5 3 3 
 
 

Resultado final 
Qual a sua estratégia de investimento? Principais motivos 
ACME - vou investir mais ou menos Eles estão super bem a acho que caminharão sozinhos e com bons resultados 

 
ACME2 - vou investir em mkt e vendas Eles estão bem treinados, o plano e a execução não estão bons, mas eu acredito que se eu ajudar 

com marketing, vendas e gestão, eles terão um resultado muito bom 
 

ACME3 e ACME4 - muito pouco 
investimento 

Ainda estão em fase de treinamento.  
Para o próximo semestre, faremos ações de geração de demanda e de oportunidades 
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Matriz para decisão de 
investimentos

§ Redirecionadores do canal
§ Treinamento
§ Estagnação

§ Parâmetros para análise
§ Plano e execução
§ Desempenho de vendas
§ Desempenho de marketing

APOSTAS Meu plano para este canal
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Matriz para decisão de investimentos - exemplo preenchido 
 

Redirecionadores do canal Pe
so

 

AC
M

E 

AC
M

E2
 

AC
M

E3
 

AC
M

E4
  

Este canal precisa ser direcionado para treinamento e capacitação (sales enablement)  Não Não Sim Sim 
Este canal está ESTAGNADO (e deve ser tratado apenas reativamente)  Não Não Não Não 
 
Item que deverá ser analisado e pontuado com as notas de 0 a 5, sendo 
0 = não existe ou não tem 
1 = muito ruim; 2 = ruim; 3 = mais ou menos; 4 = bom; 5 = muito bom 

Pe
so

 

AC
M

E 

AC
M

E2
 

AC
M

E3
 

AC
M

E4
  

 Planejamento de marketing e vendas      
x Qualidade do plano de marketing e vendas  5 3 4 3 

x Execução do plano de marketing e vendas  5 3 4 3 
Desempenho de vendas (sales performance)      

x Resultado de vendas nos últimos 12 meses  N/A N/A N/A N/A 

x Resultado de vendas nos últimos 6 meses  N/A N/A N/A N/A 

x Resultado de vendas nos últimos 3 meses  N/A N/A N/A N/A 

x Número de oportunidades no funil de vendas (pipeline)  5 3 N/A N/A 

x Velocidade de fechamento das negociações (ciclo médio de vendas)  5 3 N/A N/A 

x Taxas de conversão no funil de vendas (taxa de fechamento)  5 3 N/A N/A 

x Previsibilidade de vendas ou taxa de acerto (forecast)  N/A N/A N/A N/A 

Desempenho de marketing      

x Atividades para geração de demanda e de oportunidades  5 3 4 3 

x Número de oportunidades geradas (leads ou MQLs)  5 3 4 3 

x Resultado do Inside Sales  5 3 4 3 

Sua APOSTA para este canal 
Você acredita que, se aumentasse os investimentos neste canal, teria bons resultados? 

     

x Investimento em marketing?  5 5 3 3 

x Investimento em vendas (incluindo pré-vendas e pós-vendas)?  5 5 3 3 

x Investimento do gestor de canais?  5 5 3 3 
 
 

Resultado final 
Qual a sua estratégia de investimento? Principais motivos 
ACME - vou investir mais ou menos Eles estão super bem a acho que caminharão sozinhos e com bons resultados 

 
ACME2 - vou investir em mkt e vendas Eles estão bem treinados, o plano e a execução não estão bons, mas eu acredito que se eu ajudar 

com marketing, vendas e gestão, eles terão um resultado muito bom 
 

ACME3 e ACME4 - muito pouco 
investimento 

Ainda estão em fase de treinamento.  
Para o próximo semestre, faremos ações de geração de demanda e de oportunidades 

 

  

Meu plano para este 
canal

§ Meus objetivos para este canal

§ Pontos fortes

§ Pontos a desenvolver

§ Estratégia

§ Principais ações de vendas

§ Principais ações de marketing

§ Quais os outros fornecedores que este canal 
representa?

§ Como eu ganharia "espaço" dentro deste 
canal?

§ Que apoio ou benefícios eu poderia oferecer 
para este canal?
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Meu plano para este canal - exemplo preenchido 
Preencha somente o que fizer sentido para você e para o seu canal. O importante é você pensar o que quer de cada um dos seus canais ANTES 
de sentar para conversar ou planejar com eles. 
 

Canal Gerente do canal Data de preenchimento 
ACME Dagoberto 2 de Janeiro 

 
Meus objetivos para este canal 
Vendas?   Novos clientes? 
Este ano: 1 cliente e R$ 1 milhão 
Em 3 anos: 4 clientes com R$ 8 milhões (foco em clientes maiores) 
Em 5 anos: 9 clientes com R$ 18 milhões  
 
 
 

 
Pontos fortes 
Por que eu escolhi este canal?   O que ele tem que me interessa? 
Ele conhece o mercado de indústrias de alimentos e bebidas. Sabe como vender neste mercado. Conhece as pessoas e a dinâmica de 
compras. Já oferece o produto do nosso concorrente. Perdeu vários negócios porque não tinha uma solução que atendesse clientes menores. 
 
 
 
 

 
Pontos a desenvolver 
O que poderia ser melhorado neste canal? 
O marketing é muito fraco. Eles não usam Marketing Digital e não tem "Inside Sales" para apoio a vendas.  
Precisamos fazer um plano de marketing para geração de demanda e de oportunidades em clientes de porte médio.  
 
 
 
 

 
Estratégia 
Como eu vou fazer para atingir meus objetivos?   (pense em como usar os pontos fortes do canal)  
Vendas é muito bom, e marketing é fraco.  
Temos que fazer ações de marketing para gerar demanda e VISITAS QUALIFICADAS para os vendedores. 
Para fechar 1 venda, temos que PROSPECTAR 10 novos clientes.  
Por segurança vamos estabelecer uma meta de visitas a 15 novos clientes - 1 cliente por semana, por 15 semanas (4 meses) 
 
 
 

 
Principais ações de vendas 
Visitas conjuntas? 
Gestor de vendas ficará na ACME 2 dias por mês. 1 dia para visitas conjuntas, e o outro dia para atividades de marketing.  
Diretor comercial passará 1 dia, a cada 2 meses, na ACME fazendo visitas conjuntas. 
 
 

 
Principais ações de marketing 
Eventos para clientes?   E-mail marketing?   Redes sociais? 
x Plano de marketing para geração de demanda com e-mail marketing e redes sociais 
x ACME-day - evento para cliente que será feito 2 vezes por ano. 
x Inside Sales para geração de oportunidades qualificadas 
 
 

 
Quais os outros fornecedores que este canal representa? 
Fornecedor X 
 
 

 
Como eu ganharia "espaço" dentro deste canal? 
Gerando oportunidades qualificadas para os vendedores 
 
 
 

 
Que apoio ou benefícios eu poderia oferecer para este canal? 
Vamos usar o nosso Inside Sales para gerar oportunidades qualificadas para a ACME 
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Meu plano para este canal - meus objetivos para 
este canal...

§ Exemplos de objetivos:
§ Vendas (R$) por mês ou por ano

§ Venda (unidades) de equipamentos no ano

§ # de transações

§ # de clientes

§ Ticket médio de transações

§ # de técnicos treinados e/ou certificados

§ # de vendedores treinados e/ou certificados

Se você não sabe...é 
uma boa hora para 
perguntar para o 

chefe...

Pontos fortes

Exemplos:
§ Foco no segmento de ESCOLAS e 

UNIVERSIDADES

§ Domina a região de Campinas e 
imediações

§ Excelente equipe e atendimento técnico

§ Excelente equipe e atendimento comercial

§ Produtos complementares aos da minha 
empresa

§ Grande carteira de clientes

Exemplos:
§ Falta conhecimento técnico nos nossos 

produtos
§ Falta de foco e agressividade comercial

§ Equipe comercial pequena
§ Equipe comercial oferecendo muitos 

produtos
§ Muito foco na venda de serviços e não 

produtos
§ Falta de uma pessoa dedicada para falar 

comigo
§ “Tudo é muito lento e complicado”
§ Falta marketing e geração de demanda
§ Falta $$$ para investimentos
§ Falta planejamento

§ Trabalham em regime de “apagar 
incêndios”

§ Tudo é bagunçado...

Pontos a desenvolver
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Meu plano para este canal
§ Como eu vou ajudá-lo a VENDER MAIS...

§ Ações de marketing e vendas
§ Apoio

§ Exemplos:
§ Treinamento técnico
§ Treinamento comercial
§ Ajudar a organizar o parceiro

§ Montar um plano com ele
§ Ligar toda semana para ajudar na DISCIPLINA da 

execução do plano
§ FICAR MUITO NO PÉ DELE...

§ Mandar material de marketing
§ Ajudar com ideias de marketing e geração de demanda
§ Ligar para contar casos de sucesso de outros parceiros

Agora vamos ajudar o 
parceiro a planejar...

Meu plano para este canal

Plano de Negócios
Plano de Marketing e Vendas

Calendário de atividades
Ou você conduz o parceiro ou 

ele conduzirá você...

O que você prefere?

O que você acha que o parceiro prefere?

Meus objetivos para este parceiro

Vou ajudar o parceiro a fazer o plano de 
acordo com MEUS OBJETIVOS...



29
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

Plano de negócios do canal

§ A empresa hoje
§ O que é
§ O que faz (principais produtos e serviços)
§ Principais qualificações, competências, 

diferenciais e casos de sucesso
§ Quais os principais clientes e mercado-

alvo 

§ Próximos 12 meses
§ Metas e objetivos
§ Estratégia
§ Principais ações de eficiência interna
§ Principais ações de marketing 
§ Principais ações de vendas diretas e 

indiretas 

§ Necessidades para implementação 
deste plano
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Plano de negócios - exemplo preenchido 
 

Canal Gerente do canal Data de preenchimento 
ACME Dagoberto 2 de Janeiro 

 
A empresa hoje 
O que é 
Fundada em 2008, a ACME é líder em soluções de gestão empresarial para a indústria de alimentos e bebidas. Ter orgulho de ter, como 
clientes, as maiores indústrias da região oeste do Estado de São Paulo incluindo A, B, C e D. 
 
 

 
O que faz (principais produtos e serviços) 
Sistemas de gestão empresarial 
Consultoria em processos 
Consultoria em aumento de eficiência operacional 
 
 

 
Principais qualificações, competências, diferenciais e casos de sucesso 
Certificada pelo fornecedor X 
Certificada em ISO, MPS-Br e Agile. 
Casos de sucesso: clientes A, B, C e D 
 
 

 
Quais os principais clientes e mercado-alvo  
Mercado-alvo: indústrias de alimentos e bebidas 
Clientes-alvo atual: grandes empresas 
Clientes-alvo desejado: grandes e médias empresas 
 
 

 
Próximos 12 meses 
Metas e objetivos 
Crescimento de 25% em vendas 
Crescimento da carteira de clientes de 20 para 25, sendo 1 de médio porte 
 
 
 

 
Estratégia 
Marketing para geração de oportunidades qualificadas, e consequentemente, visitas para os vendedores. 
 
 
 
 

 
Principais ações de eficiência interna 
Teremos que ajustar a consultoria para implementar projetos menores e com maior eficiência. 
 
 
 
 

 
Principais ações de marketing  
x Plano de marketing para geração de demanda com e-mail marketing e redes sociais 
x ACME-day - evento para cliente que será feito 2 vezes por ano. 
x Inside Sales para geração de oportunidades qualificadas 
 
 

 
Principais ações de vendas diretas e indiretas  
Vistas conjuntas com nossa empresa: 
x Gestor de vendas = 1 vez por mês. 
x Diretor comercial = 1 vez a cada 2 meses. 
 
 

 
Necessidades do canal para implementação deste plano 
 
x Treinamento do novo vendedor 
x Material de marketing para distribuir aos clientes 
 
 

 

Plano de Marketing e Vendas 
do canal

§ Marketing
§ Mercado-alvo
§ Estratégia
§ Posicionamento e discurso de 

elevador
§ Principais ações

§ Vendas
§ Metas trimestre a trimestre por 

produto

§ Necessidades para a 
implementação deste plano
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Plano de marketing e vendas - exemplo preenchido 
 

Canal Gerente do canal Data de preenchimento 
ACME Dagoberto 2 de Janeiro 

 
Marketing 
Mercado-alvo 
Mercado-alvo: indústrias de alimentos e bebidas 
Clientes-alvo atual: grandes empresas 
Clientes-alvo desejado: grandes e médias empresas 
 
 

 
Posicionamento e discurso de elevador 
Tendo clientes como A, B, C e D, a ACME é reconhecida por sua competência em implementar sistemas de gestão empresarial para indústrias 
de alimentos e bebidas. Nossa consultoria em processos garante, aos clientes, que eles tirem o máximo proveito da tecnologia. Alguns de 
nossos clientes aumentaram em cerca de 20% sua eficiência operacional. Alguns reduziram os custos em 15%. É por isto que temos uma 
satisfação tão alta de nossos clientes. 
 
 

 
Estratégia de marketing para geração de demanda e de oportunidades 
Geração de demanda.  
Para cada campanha teremos: 
1. E-mail marketing com CTA(*) para landing page1 
2. Para quem acessar a landing page1 mandaremos um outro e-mail com "consequências" com CTA para landing page2 com formulário para 

requisitar contato 
 
Geração de oportunidades.  
Inside Sales ligando para lista de potenciais clientes reforçando campanha e checando interesse em mais informações ou contato 
 

 
Principais ações de marketing para geração de demanda e de oportunidades 

 Ações Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4 
Tema da campanha Redução de custos Aumento de eficiência 

operacional 
Inteligência artificial na 

gestão empresarial 
Planejamento com  
gestão empresarial 

ACME-Day Ter 10 potenciais clientes 
participando 

 
Ter 10 potenciais clientes 

participando 

 

 
    

 
    

 
    

 
 
Vendas projetadas trimestre-a-trimestre para as principais ofertas (produtos) 
 

Ofertas Trimestre1 (R$) Trimestre2 (R$) Trimestre3 (R$) Trimestre4 (R$) Total 
Sistema de Gestão       1 cliente 

R$ 1 milhão 
1 cliente 

R$ 1 milhão 
           
           
           
           
TOTAL         R$ 1 milhão  

 
Principais estratégias e ações de vendas para atingir os objetivos 
1 visita para 1 cliente novo por semana 
 
 
 
 
 

 
 
Necessidades para implementação deste plano 
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Plano de Marketing e Vendas 
do canal

§ Estratégias
§ Abrangência

§ Aumentar o número de clientes

§ Profundidade
§ Aumentar a participação nos clientes

§ Exigem estratégias e táticas totalmente 
diferentes
§ Em muitos exigem equipes diferentes

§ Mercado-alvo
§ Segmento de mercado
§ Geografia
§ Porte dos clientes
§ Características dos clientes

§ Empresas mais bem sucedidas são 
aquelas que tem FOCO BEM DEFINIDO

§ Posicionamento
§ Competência e reconhecimento no mercado
§ Diferenciais
§ Referências e casos de sucesso

§ Discurso de Elevador (1 minuto)
§ Frase de impacto
§ Sua empresa, produtos e serviços
§ Competências e diferenciais
§ Seus principais clientes

§ Principais ações de marketing
§ Existem muitas ações
§ Certifique-se que as ações estão atreladas a 

resultados de VENDAS

Plano de Marketing e Vendas do 
canal

§ Estabelecimento de metas de 
vendas

§ Em um primeiro momento o parceiro 
terá menos informações do que você 
para o estabelecimento de metas

§ Estabeleça metas realistas

§ No primeiro ano o parceiro terá muito 
que aprender e experimentar

§ Não complique além do necessário

§ Estruturando a equipe de vendas 
do parceiro
§ Devo ajudar o canal a estruturar sua 

área comercial?

§ Bom, se você quer que o canal VENDA 
MAIS, então você deveria ajudar...

§ A equipe de vendas do seu canal é sua 

§ FORÇA DE VENDAS ESTENDIDA ou 

§ SUA FORÇA DE VENDAS EXTERNA ou 

§ A MELHOR FORMA QUE VOCÊ TEM 
DE GANHAR BÔNUS J
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Plano de Marketing e Vendas 
do canal

§ Necessidades para a implementação do plano
§ Cuidado para não virar “lista de choradeira”  J

§ Cuidado para não criar uma expectativa que 
depois você não vai conseguir atender!!!

§ Procure FOCAR em “necessidade de”:
§ Treinamento técnico
§ Treinamento em vendas
§ Material de marketing

§ APROVEITE para falar sobre os benefícios do 
programa de parceria da sua empresa

Calendário de atividades

§ O final de qualquer plano tem 
que ser um

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

para o gerenciamento da 
execução do plano

§ Não complique!!!
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Calendário de atividades de marketing 
 
Liste as estratégias e campanhas de marketing por mês, responsável e data-limite 

Estratégia ou Campanha Responsável Data-limite 
Janeiro 
   
   
   
   
Fevereiro 
   
   
   
   
Março 
   
   
   
   
Abril 
   
   
   
   
Maio 
   
   
   
   
Junho 
   
   
   
   
Julho   
   
   
   
   
Agosto   
   
   
   
   
Setembro   
   
   
   
   
Outubro   
   
   
   
   
Novembro   
   
   
   
   
Dezembro   
   
   
   
   

 



32
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

Os parceiros "top" demandam uma gestão "top"

Marketing do canal
• Geração de demanda 
• Geração de oportunidades (leads qualificados)
• Inside sales
• Campanhas de marketing
Marketing para o canal
• Programas de incentivo e motivação do canal

Vendas
• Planejamento de vendas
• Planejamento de contas e oportunidades
• Estratégias e ações
• Visitas conjuntas e coaching de vendas
• Suporte a vendas 

Treinamento e consultoria
• Treinamento técnico
• Treinamento comercial

Monitoramento e gestão
• Pipeline
• Forecast
• Indicadores de desempenho
• Exaustão do parceiro ou do mercado
• Oxigenação

Regras de ouro para aumentar o desempenho do 
canal
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Regra#1 - Cadência em vendas

É fundamental "acompanhar" o canal

Fazer os vendedores remarem

Dar cadência ao processo de vendas

Claro que todos os fornecedores do 
canal vão querer fazer a mesma coisa...

E você terá que fazer 
melhor do que eles!!!

Cadência no relacionamento com o canal
§ Telefonema toda segunda-feira 9:00

§ Comece AGREGANDO VALOR
§ Novidades sobre produtos e serviços da empresa
§ Novidades de marketing (eventos, campanhas, materiais, etc.)
§ Novidades de vendas (novos clientes, depoimentos ou casos de sucesso)
§ Novidades de canais (outros canais que tiveram sucesso)

§ Passe para PERGUNTAS
§ Pipeline?    Forecast?
§ Previsão de vendas?
§ Negociações?
§ Clientes?

§ Termine oferecendo ajuda
§ O que eu posso fazer para te ajudar a VENDER MAIS E MELHOR?
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Cadência no relacionamento com o canal
§ Revisão dos planos - telefonema na primeira segunda-feira do mês as 9:00

§ Comece AGREGANDO VALOR
§ Passe para as REVISÕES

§ Plano de negócios
§ Plano de marketing e vendas
§ Planos de contas e de oportunidades

§ Termine oferecendo ajuda

§ Revisão dos planos
§ A cada 2 meses o Diretor Comercial participa do telefonema
§ Os diretores da canal são convidados a participar

§ Evento para os clientes do canal - 2 de Março, 2 de Agosto

Cadência é como 
um relógio suíço...

Cadência no relacionamento com o canal
§ Reuniões presenciais com Vendas

§ Visitas e acompanhamento com vendedores
§ Visitas e acompanhamento com Gestores comerciais da Revenda
§ Visitas a Diretores. Neste caso é bom eventualmente levar seu Gestor, Diretor para 

Estabelecer, incentivar o relacionamento.

§ Reuniões presenciais com marketing - primeira terça-feira do mês
§ Revisão do plano de negócios
§ Revisão do plano de marketing e vendas
§ Revisão do calendário de atividades
§ Revisão das campanhas
§ Revisão do trabalho de inside sales e geração de oportunidades
§ Revisão dos indicadores de desempenho e taxas do funil de vendas
§ Revisão do material de marketing e resultados da aplicação do material

Água mole em 
pedra dura...
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Lidere pelo exemplo
§ Nós queremos que o canal VENDA MAIS!!!

§ A melhor forma de ensinar como o canal deve aumentar 
seu desempenho é...
§ AGINDO COM UM DESEMPENHO EXCELENTE!!!

§ Seja organizado e PRECISO

§ Forneça instrumentos para ajudar o canal ser 
organizado e preciso
§ Planos, planilhas, controles

§ Ajude o canal na utilização dos instrumentos

Regra#2 - Ajude o canal com marketing
§ O canal entende "mais ou menos" sobre Funil de Vendas (caminho do vendedor)
§ O canal não entende "quase nada" sobre Caminho do comprador - que é o papel de marketing

Caminho do vendedor Caminho do comprador
Oportunidade prospectada Descoberta

Interesse
Oportunidade qualificada Consideração

Intenção
Solução apresentada e testada
Proposta apresentada

Avaliação

Proposta aceita Compra

Marketing é fundamental para gerar 
oportunidades qualificadas para os vendedores!!!



36
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

Campanhas de marketing
§ Objetivos:
§ Otimizar a comunicação com o mercado
§ Coordenar todas as atividades da empresa
§ Aumentar o mind-share junto aos clientes

§ Aumentar as vendas

§ Ponto chave
§ Organizar por tema 

(para ter a chance de falar com o cliente 
MENSALMENTE tendo o tema como
desculpa de um assunto diferente)

Exemplo de Temas:

Inverno

Verão

Outono

Primavera

Inverno Primavera Verão Outono

O gestor tem que ajudar o canal a desenvolver a 
campanha
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Calendário de atividades de marketing - exemplo preenchido 
 
Liste as estratégias e campanhas de marketing por mês, responsável e data-limite 

Estratégia ou Campanha Responsável Data-limite 
Janeiro 
Tema da campanha: Redução de custos   
Montar e disparar e-mail marketing com "problema" e landing pages Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e começar os telefonemas para base selecionada Thais Primeira semana 
Redesenhar a home page para enfatizar a campanha Thais Primeira semana 
Fevereiro 
Tema da campanha: Redução de custos   
Montar e disparar e-mail marketing com "consequências" e landing pages Thais Primeira semana 
Coordenar a montagem do Webinar para falar sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e ligar convidando para o Webinar Thais Terceira semana 
Março 
Tema da campanha: Redução de custos   
Coordenar o ebook sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Coordenar o Webinar, convites, RSVP, reminder de participação, envio do ebook pós-evento Thais Primeira semana 
Envio do ebook para quem não participou com CTA para visita do vendedor Thais Quarta semana 
Abril 
Tema da campanha: Aumento de eficiência operacional   
Montar e disparar e-mail marketing com "problema" e landing pages Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e começar os telefonemas para base selecionada Thais Primeira semana 
Redesenhar a home page para enfatizar a campanha Thais Primeira semana 
Maio 
Tema da campanha: Aumento de eficiência operacional   
Montar e disparar e-mail marketing com "consequências" e landing pages Thais Primeira semana 
Coordenar a montagem do Webinar para falar sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e ligar convidando para o Webinar Thais Terceira semana 
Junho 
Tema da campanha: Aumento de eficiência operacional   
Coordenar o ebook sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Coordenar o Webinar, convites, RSVP, reminder de participação, envio do ebook pós-evento Thais Primeira semana 
Envio do ebook para quem não participou com CTA para visita do vendedor Thais Quarta semana 
Julho   
Tema da campanha: Inteligência artificial na gestão empresarial   
Montar e disparar e-mail marketing com "problema" e landing pages Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e começar os telefonemas para base selecionada Thais Primeira semana 
Redesenhar a home page para enfatizar a campanha Thais Primeira semana 
Agosto   
Tema da campanha: Inteligência artificial na gestão empresarial   
Montar e disparar e-mail marketing com "consequências" e landing pages Thais Primeira semana 
Coordenar a montagem do Webinar para falar sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e ligar convidando para o Webinar Thais Terceira semana 
Setembro   
Tema da campanha: Inteligência artificial na gestão empresarial   
Coordenar o ebook sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Coordenar o Webinar, convites, RSVP, reminder de participação, envio do ebook pós-evento Thais Primeira semana 
Envio do ebook para quem não participou com CTA para visita do vendedor Thais Quarta semana 
Outubro   
Tema da campanha: Planejamento com gestão empresarial   
Montar e disparar e-mail marketing com "problema" e landing pages Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e começar os telefonemas para base selecionada Thais Primeira semana 
Redesenhar a home page para enfatizar a campanha Thais Primeira semana 
Novembro   
Tema da campanha: Planejamento com gestão empresarial   
Montar e disparar e-mail marketing com "consequências" e landing pages Thais Primeira semana 
Coordenar a montagem do Webinar para falar sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Montar discurso para Inside Sales e ligar convidando para o Webinar Thais Terceira semana 
Dezembro   
Tema da campanha: Planejamento com gestão empresarial   
Coordenar o ebook sobre o tema da campanha Thais Primeira semana 
Coordenar o Webinar, convites, RSVP, reminder de participação, envio do ebook pós-evento Thais Primeira semana 
Envio do ebook para quem não participou com CTA para visita do vendedor Thais Quarta semana 
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Algumas atividades de marketing
§ Casos de sucesso, referências e depoimentos

§ Eventos pequenos e informais 

§ Ações específicas com clientes vip’s 

§ Assessoria de imprensa (imprensa 
especializada) ou relações públicas

§ Press-Release

§ Mala direta (eletrônica ou impressa) 

§ Newsletters periódicos 

§ Brindes, cartão de natal, aniversário 

§ Participação em feiras e congressos

§ Participação de seminários, palestras, artigos

§ Anúncios em jornais e revistas 

§ Patrocínios

§ Kit de vendas

§ Script para os vendedores - elaboração de um 
questionário para identificar oportunidades, 
preferências do cliente, medir a satisfação do 
cliente, e decifrar ações da concorrência. 

§ Carta ao presidente

§ Comunicação interna: motivação de 
funcionários (boletim interno) e comunicação da 
estratégia

§ Promoções: descontos, prêmios, convites

§ Atividades web focadas no setor

§ Atualização no website e redes sociais

§ Banners em websites e eventos

§ Telemarketing

§ Pesquisas de mercado

Regra#3 - Monitore e estimule os canais
§ Canais adoram competição

§ Crie competições ou campanhas de incentivo

§ Escolha indicadores que façam eles competir
§ Mostre onde ele está versus a média dos demais canais
§ Talvez, no começo, você queria comparar eles com o time de vendas diretas...

Categoria Faturamento
Você...
Demais canais...

Categoria Propostas
Você...
Demais canais...

Indicadores Canal1 Canal2 Canal3
# prospectadas
# qualificadas
# visitas
# propostas
# fechamento

$ propostas
$ fechamento
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Carta ao "dono" do canal
§ Você (gestor de canais) deveria mandar, todo mês (CADÊNCIA), uma carta 

ou e-mail para o "dono":

§ Ações e investimentos que você está fazendo junto ao canal

§ Resultados obtidos e elogios a pessoas que ajudaram sua empresa

§ Eventuais dificuldades encontradas e sugestões de melhoria

§ Anúncios de novos produtos e serviços, casos de sucesso com clientes, casos de sucesso de 
outros canais, e convites para eventos

O "dono" tem que ser informado do que está acontecendo
Ele tem que saber que o investimento que ele fez está dando resultados, 

ou que não está dando resultados - para "estimular" os vendedores

Para discussão com o grupo de participantes

§ Em situações onde o mercado está em crise. O que fazer para continuar 

vendendo?

§ Quando você está em call com alguma revenda, mas não tem certeza se o 

interlocutor está acompanhando e gostando. O que fazer?

§ Como deve ser a qualificação segundo a metodologia DRIP Selling?

§ Como devemos ajudar as revendas a planejarem?
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