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Sobre a ADVANCE 
e esta pesquisa



Sobre a ADVANCE

§ Fundada em 2000, 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 mais de 2.500 clientes, desde grandes empresa multinacionais até 
empresas start-up
§ Alguns de nossos clientes



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 geração de oportunidades, para 
“encher a boca do funil de vendas”, 

encurtando o ciclo de vendas e aumentando a 
eficiência do time

VETOR DE VENDAS
Implementação de processos de vendas, 

com treinamento e capacitação dos 
vendedores 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



Sobre esta pesquisa

§ Porque fazemos esta pesquisa?
§ O Brasil é muito carente em dados e informações de mercado
§ Muitas vezes o empresário tem que tomar decisões baseado em pouca informação e contando, muito, 

com sua intuição
§ Muitas vezes o empresário acha que só ele e a empresa dele estão com dificuldades mas, quando olha 

para os lados, vê que não está sozinho e que muitos outros empresários estão enfrentando os 
mesmos problemas – alguns com ideias e soluções criativas

§ Há quanto tempo fazemos esta pesquisa?
§ A ADVANCE faz, desde 2009, pesquisas para ajudar nossos clientes com fatos e dados para a 

elaboração de suas estratégias
§ A partir de 2013 começamos a fazer as pesquisas trimestralmente – o histórico nos dá uma visão 

muito interessante e permite estabelecer alguns cenários e tendências

§ Quem tem acesso ao resultado da pesquisa?
§ Quem respondeu a pesquisa recebe esta apresentação com os dados completos
§ Para o restante do mercado mandamos apenas um artigo resumido com apenas alguns poucos pontos 

da pesquisa

§ Alguns sites que divulgam os resultados das pesquisas
§ http://www.channelemea.com/spip.php?article37014
§ http://www.channelemea.com/spip.php?article31262
§ http://computerworld.com.br/crise-afeta-62-das-empresas-de-ti-no-brasil-provedor-de-cloud-sofre-menos
§ http://computerworld.com.br/negocios/2015/03/03/empresario-brasileiro-de-ti-nao-ve-crise-no-horizonte-aponta-estudo



© ADVANCE Consulting, 2001-2016 – Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

Sumário 
executivo



Sumário executivo

§ Resultados financeiros até o momento
§ A crise foi "bondosa" com o mercado de TI de 2012 a 2014, onde registrou-se crescimento muito acima da economia 

(PIB). O primeiro trimestre de 2016 também apresentou bons resultados, em parte fruto de negociações que 
"escorregaram" de Dezembro para Janeiro e Fevereiro. O segundo trimestre de 2016 apresentou o pior resultado 
financeiro desde 1999. Felizmente vemos recuperação no terceiro trimestre de 2016

§ A média do crescimento das empresas de TI foi de 5.7%, comparando 2015 a 2016 de Jan a Out, CONTUDO, tivemos 
empresa indo MUITO MAL, 17% das empresas com retração maior de 30%, e empresas indo MUITO BEM, 9% das 
empresas com crescimento acima de 30%. O mesmo efeito, de maneira mais branda, aconteceu em 2015. Portanto, a 
crise está definitivamente mudando o dinheiro de um lado para o outro 

§ Investimentos em quadro de colaboradores
§ No segundo trimestre de 2015, a crise começou a "bater" nas empresas de TI, o percentual de empresas reduzindo o 

quadro de colaboradores chegou muito próximo do percentual de empresas contratando. No segundo trimestre de 2016, 
pela primeira vez desde 1999, o percentual de empresas demitindo foi maior do que o percentual de empresas 
contratando. O terceiro trimestre de 2016 BATEU O RECORD de percentual de empresas demitindo versus contratando

§ Investimentos em marketing e vendas
§ No segundo trimestre de 2015, as empresas de TI começaram a reduzir substancialmente os investimentos em 

marketing e vendas. O segundo trimestre de 2016 BATEU O RECORD de percentual de empresas reduzindo o 
investimento em marketing e vendas versus o de empresas aumentando o investimento. No terceiro trimestre de 2016 
aparece um SINAL POSITIVO, uma esperança positiva para 2016 e 2017



Sumário executivo

§ Mudanças no modelo de negócios das empresas de TI
§ Trimestre-a-trimestre vemos uma redução do percentual de Revendas, Integradores e VARs e das empresas de 

desenvolvimento de software (ISVs), que estão migrando de modelo de negócios para empresas de consultoria em TI 
ou empresas relacionadas a Cloud

§ As empresas de TI preveem que 13% do seu faturamento venha, agora em 2016, da venda de produtos e serviços 
relacionados a CLOUD. Este percentual deve aumentar para 22% em 2017, e 31% em 2018

§ Com este aumento do percentual de faturamento em CLOUD o modelo de negócios das empresas de TI mudará ainda 
mais rápido

§ Otimismo empresarial
§ O empresário brasileiro de TI é sempre OTIMISTA com relação ao crescimento da economia (PIB), mesmo no auge da 

crise. Nesta pesquisa (Out/16) os empresários deram uma expectativa de retração da economia para 2016 em 1.7% 
enquanto a maioria dos analista já apontam para uma retração de 3.3%. O mesmo OTIMISMO aparece na expectativa 
de crescimento da economia para 2017 e, COM CERTEZA, o empresário vai planejar o crescimento da sua empresa 
para 2017 com igual OTIMISMO

§ Estimativa de crescimento do mercado de TI para 2016 e 2017
§ Os empresários estão prevendo um crescimento para o mercado de TI de 3.0% para 2016 e 7.6% para 2017. Temos 

que levar em consideração a INFLAÇÃO projetada de 7% para 2016 e 5% para 2017. Assim, considerada a inflação, 
teremos uma RETRAÇÃO de 4% em 2016 e um crescimento de 2.6% em 2017

§ Planejamento para 2017
§ 29% das empresas já escrevam seu plano estratégico para 2017, ou seja, analisaram todas as tendências, 

oportunidades e ameaças e elaboraram as estratégias e ações para tirar o máximo proveito de 2017. Do outro lado, 
temos 39% das empresas que ainda não sabem o que farão em 2017



Sumário executivo

§ Principal desafio para 2017
§ 56% dos empresários de TI têm, como principal desafio para 2017, VENDER, quer seja aumentando a equipe ou 

desempenho de vendas, fazendo marketing para divulgar sua empresa e seus produtos ou modificando seus produtos e 
serviços para atender as demandas por CLOUD. Por outro lado, temos 24% dos empresários que foram profundamente 
afetados pela crise e terão, como principal desafio para 2017, a luta pela sobrevivência

§ Principal estratégia das empresas para 2017
§ Em 2014 e 2015 os empresários tinham como principal estratégia a EXPANSÃO da base de clientes, sinalizando que a 

crise ainda não estava tão presente no setor. Em 2016 o cenário mudou e as empresas passaram a focar em VENDA NA 
BASE, que é a estratégia típica para época de crise. Em 2017 o foco voltará, novamente, para EXPANSÃO, sinalizando 
que a crise estará deixando o setor de TI

§ Estratégia para uso de canais de vendas e internacionalização
§ 44% das empresas já trabalham com canais de vendas e distribuição e outros 29% pretendem trabalhar nos próximos 3 

anos, portanto, teremos 73% das empresas trabalhando com canais em até 2019
§ Nesta pesquisa vemos que o percentual de empresas interessadas em exportação caiu de 40% para 34%, reforçando 

a expectativa do empresário de TI com o crescimento do mercado doméstico

§ Expectativas de investimentos para 2017
§ A grande maioria dos empresários de TI aumentarão o quadro de colaboradores e os investimentos em marketing e 

vendas com vistas ao aumento de demanda em 2017, mas principalmente para se prepararem para 2018 quando acham 
que o mercado Brasileiro estará a PLENO VAPOR



© ADVANCE Consulting, 2001-2016 – Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

Sobre as empresas 
pesquisadas



Atividade principal das empresas pesquisadas (*)

(*) A atividade principal das empresas foi definida como a atividade responsável pela maior parte do faturamento da empresa

Trimestre-a-trimestre vemos uma redução do percentual de Revendas, Integradores e VARs e das empresas de 
desenvolvimento de software, que estão migrando seu modelo de negócios para atuarem como empresas de 
consultoria em TI ou empresas relacionadas a Cloud incluindo oferta de produtos ou serviços PRÓPRIOS ou de 
TERCEIROS em CLOUD, desenvolvimento de WEB e APPS, Help Desk, Service Desk, NOC e demais serviços 
gerenciados 
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17% 

17% 
20% 

13% 

11% 

5% 5% 

Número de colaboradores no Brasil

Até 4

De 5 a 9

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 249

De 250 a 499

Mais de 500

Faturamento e número de colaboradores no Brasil

66% das empresas entrevistadas tem 
até 50 colaboradores no Brasil

45% das empresas entrevistadas 
faturaram até R$ 2.4 milhões em 2015

65% das empresas entrevistadas 
faturaram menos de R$ 9 milhões

66%

25% 

20% 

20% 

9% 

17% 

4% 
5% 

Faturamento em 2015 no Brasil

Até R$ 1 milhões

De 1,1 a 2,4 milhões

De 2,5 a 9,0 milhões

De 10 a 15 milhões

De 16 a 90 milhões

Acima de R$ 100 Milhões

Não sabe ou não fornece



68% 

21% 

8% 

1% 
1% 1% 

Nível Funcional dos entrevistados

Sócio/Proprietário/CEO/
Presidente

Diretor

Gerente

Profissional de vendas

Analista, consultor, 
administração

Desenvolvedor

Cargo dos entrevistados

89% dos entrevistados 
são C-Level
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Resultados 
financeiros das 
empresas até o 

momento



Resultados financeiros até o momento (Out/2016)

Período Média do crescimento apontado 
pelas empresas entrevistadas

2012 x 2013 19.5 %

2013 x 2014 17.2 %

Ano passado (2014 x 2015) 10.2 %

Primeiro trimestre 2015 x Primeiro trimestre de 2016 9.7%

Segundo trimestre 2015 x Segundo trimestre de 2016 2.7%

Terceiro trimestre 2015 x Terceiro trimestre de 2016 4.6%

A crise foi "bondosa" com o mercado de TI de 2012 a 2014, onde registrou-se crescimento muito acima da 
economia (PIB). O primeiro trimestre de 2016 também apresentou bons resultados, em parte fruto de 
negociações que "escorregaram" de Dezembro para Janeiro e Fevereiro. O segundo trimestre de 2016 
apresentou o pior resultado financeiro desde 1999. Agora, felizmente vemos recuperação no terceiro trimestre



Resultados financeiros até o momento (Out/2016)

Empresas impactadas negativamente (em ordem de impacto)
1. Revendas de infra-estrutura
2. Distribuidores
3. Integradores

Nem todas as empresas de TI foram impactadas da mesma forma...

17% 6% 13% 14% 29% 12% 9% 

    
     

Retração maior de 30% Retração entre 15 a 29% Retração entre 1 a 14% Manteve o mesmo resultado

Aumento de 1 a 14% Aumento de 15 a 29% Aumento maior de 30%

Distribuição do crescimento das empresas
Acumulado (Jan-Out 2015 x Jan-Out 2016)

Média do crescimento = 5.7%

36% 50%

Empresas impactadas positivamente (em ordem de impacto)
1. Empresas de venda de produtos e serviços CLOUD
2. Empresas de consultoria em TI

A média do crescimento das empresas foi de 5.7%, comparando 2015 a 2016 de Jan a Out, CONTUDO, 
tivemos empresas indo MUITO MAL, 17% das empresas com retração maior de 30%, e empresas indo MUITO 
BEM, 9% das empresas com crescimento acima de 30%. O mesmo efeito, de maneira mais branda, aconteceu 
em 2015. Portanto, a crise está definitivamente mudando o dinheiro de um lado para o outro 



15% 27% 31% 17% 10%Comparando o quadro de colaboradores

Reduzi em mais de 15% Reduzi de1 a 15% Mantive o mesmo Aumentei entre 1 a 15% Aumentei em mais de 15%

42% 27%

no terceiro trimestre de 2015 x 2016

Investimentos feitos no TERCEIRO trimestre de 2016 (*)
Quadro de colaboradores

(*) Comparando com o TERCEIRO trimestre de 2015
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No segundo trimestre de 2015, a crise começou a "bater" nas empresas de TI, o percentual de empresas 
reduzindo o quadro de colaboradores chegou muito próximo do percentual de empresas contratando

No segundo trimestre de 2016, pela primeira vez desde 1999, o percentual de empresas demitindo foi maior 
do que o percentual de empresas contratando

O terceiro trimestre de 2016 BATEU O RECORD de percentual de empresas demitindo versus contratando3
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Evolução dos investimentos em marketing

Reduzi Mantive Aumentei

15% 11% 34% 23% 17%Comparando o investimento em marketing

Reduzi em mais de 15% Reduzi de1 a 15% Mantive o mesmo Aumentei entre 1 a 15% Aumentei em mais de 15%

Investimentos feitos no TERCEIRO trimestre de 2016 (*)
Marketing

26% 40%

(*) Comparando com o TERCEIRO trimestre de 2015

no terceiro trimestre de 2015 x 2016

1

2

No segundo trimestre de 2015, as empresas de TI começaram a reduzir substancialmente os investimentos 
em marketing

O segundo trimestre de 2016 BATEU O RECORD de percentual de empresas reduzindo o investimento em 
marketing versus percentual aumentando o investimento

No terceiro trimestre de 2016 aparece um SINAL POSITIVO, uma esperança positiva para 2016 e 20173

1 2 3Será que a crise 
mostrou para as 
empresas como 

trabalhar com menos 
colaboradores e mais 

marketing?



7% 11% 38% 30% 15%Comparando o investimento em vendas

Reduzi em mais de 15% Reduzi de1 a 15% Mantive o mesmo Aumentei entre 1 a 15% Aumentei em mais de 15%

18% 45%

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

Jan/15 Jul/15 Jan/16 Abr/16 Jul/16 Out/16 

Evolução dos investimentos em vendas

Reduzi Mantive Aumentei

Investimentos feitos no TERCEIRO trimestre de 2016 (*)
Vendas

(*) Comparando com o TERCEIRO trimestre de 2015

no terceiro trimestre de 2015 x 2016

1

2

No segundo trimestre de 2015, as empresas de TI começaram a reduzir os investimentos em vendas

O segundo trimestre de 2016 BATEU O RECORD de percentual de empresas reduzindo o investimento em 
vendas versus percentual aumentando o investimento

No terceiro trimestre de 2016 aparece um SINAL POSITIVO, uma esperança positiva para 2016 e 20173

1 2 3Será que a crise 
mostrou para as 
empresas como 

trabalhar com menos 
colaboradores e mais 

VENDAS?
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Expectativas 
para 

2016 e 2017



Expectativa de crescimento da economia (PIB)
(sob a ótica dos entrevistados)

Crescimento da economia (% PIB) Expectativa sob a ótica 
dos entrevistados

Dados oficiais ou 
expectativa de analistas 

de mercado

Ano passado (2014 x 2015) -3.8%

Pesquisa feita em Outubro/15 -3.5%

Este ano (2015 x 2016) -3.3%

Pesquisa feita em Janeiro/16 -2.9%

Pesquisa feita em Julho/16 -2.0%

Pesquisa feita em Outubro/16 -1.7%

Ano que vem (2016 x 2017) 0.5%

Pesquisa feita em Outubro/16 1.1%

O empresário brasileiro de TI é sempre OTIMISTA com relação ao crescimento da economia (PIB), mesmo nas 
auge da crise. 
Nesta pesquisa (Out/16) os empresários deram uma expectativa de retração da economia de 1.7%, para 2016,
enquanto a maioria dos analista já apontam para uma retração de 3.3%

O mesmo OTIMISMO aparece na expectativa de crescimento da economia para 2017 e, COM CERTEZA, o 
empresário vai planejar o ano que vem com igual OTIMISMO



Expectativa de crescimento do mercado de TI
(sob a ótica dos entrevistados)

Período
% crescimento do 

mercado de TI
(sob a ótica dos entrevistados)

2012 x 2013 12.6 %

2013 x 2014 10.2 %

Ano passado (2014 x 2015) 5.4 %

Expectativa para o crescimento do mercado de TI em 2016

Pesquisa feita em Jan/16 4.5 %

Pesquisa feita em Abr/16 (logo após aprovação do impeachment na Câmara) 5.2 %

Pesquisa feita em Jul/16 3.1 %

Pesquisa feita em Out/16 3.0 %

Expectativa para o crescimento do mercado de TI em 2017

Pesquisa feita em Out/16 7.6 %

Os empresários estão OTIMISTAS, prevendo um crescimento de 7.6% para o mercado de TI em 2017
Temos que levar em consideração a INFLAÇÃO projetada de 7% para 2016 e 5% para 2017 

Assim, com a inflação, teremos uma RETRAÇÃO de 4% em 2016 e um crescimento de 2.6% em 2017



Crescimento da economia x mercado de TI

4.3%

2.2%
3.4%

0.4% 0.5%

4.4%

1.3%

3.1%

1.2%

5.7%

3.1%
4.0%

6.0%
5.0%

-0.2%

7.6%

3.9%

1.8%
2.7%

0.1%

-3.8% -3.3%

0.5%

-7.0% 

-3.0% 

1.0% 

5.0% 

9.0% 

13.0% 

17.0% 

21.0% 

25.0% 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
(est) 

2017  
(est) 

Governo DilmaGoverno LulaGoverno FHC

Até 2008 o mercado de TI era "descolado" do crescimento da economia (PIB) mas, a partir de 2009 começou a 
seguir a mesma curva de tendência, ligeiramente acima do crescimento da economia.

Alguns analistas apontam que o mercado de TI foi um dos últimos segmentos de mercado a seguir os 
impactos da crise, começando efetivamente a sentir no segundo trimestre de 2016, portanto, ainda terá mais 12 
ou 18 meses até apontar recuperação



Expectativa de crescimento das empresas entrevistadas

Expectativa para 2016
Média da expectativa de 

crescimento para o 
mercado de TI

Média da expectativa de 
crescimento das 

empresas

Pesquisa feita em Janeiro/16 4.5% 11.1%

Pesquisa feita em Julho/16 3.1% 8.4%

Pesquisa feita em Outubro/16 3.0% 6.3%

Expectativa para 2017

Pesquisa feita em Outubro/16 7.6% 19.4%

Em todas as pesquisas perguntamos sobre a expectativa do empresário para o crescimento do mercado de TI e 
sobre a expectativa de crescimento da sua empresa. Teoricamente a média das respostas de crescimento das 
empresas deveria ser muito próxima do crescimento apontado para o mercado de TI, uma vez que todas as 
empresas entrevistadas são do mercado de TI. Contudo, desde a primeira pesquisa, temos uma média do 
crescimento das empresas MUITO MAIOR do que a expectativa do crescimento para o mercado de TI. Novamente 
mostrando uma alta dose de OTIMISMO por parte dos empresários

A medida que o final do ano se aproxima, a expectativa de crescimento das empresas vai reduzindo, se 
aproximando da expectativa de crescimento do mercado de TI



10.3% 

3.2% 3.7% 

6.0% 

8.4% 

6.7% 
5.5% 6.0% 6.5% 

5.8% 
4.2% 

3.0% 

5.7% 

3.10% 3.00% 2.50% 

7.60% 

21.0% 

14.3% 13.9% 
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19.40% 
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Abr/15 Jul/15 Set/15 Dez/15  
(real) 

Jan/16 Jul/16 Out/16 Dez/16  
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Jan/17 

Mercado de TI Empresas

Evolução das previsões de crescimento
Todo o ano, os empresários de TI começam com uma expectativa de crescimento MUITO OTIMISTA, que vai sendo 
reduzida a medida que o final do ano se aproxima. Assim, conseguimos utilizar a base histórica para inferir que o 
crescimento do mercado de TI em 2017 será de aproximadamente 6% 

Pesquisas feitas trimestralmente e dados reais de Dezembro
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Estratégias 
para 2017



Planejamento para 2017

11% 

28% 

32% 

19% 

10% 

  

Ainda não começamos a pensar no 
plano para 2017

Já pensamos, mas ainda não 
chegamos a uma conclusão

Já sabemos o que vamos fazer em 
2017, mas ainda não escrevemos o 
plano

Já escrevemos o plano, mas ainda 
não divulgamos para a empresa

Já escrevemos o plano e já 
comunicamos para a empresa

29% das empresas já escrevam seu plano estratégico para 2017, ou seja, analisaram todas as tendências, 
oportunidades e ameaças e elaboraram as estratégias e ações para tirar o máximo proveito de 2017

39% das empresas ainda não sabem o que farão em 2017

Vimos, nos slides anteriores, que a crise criou 2 grandes extremos com empresas indo 
muito bem e empresas indo muito mal 

Será que aqui temos, também, 2 grandes extremos?



Principal desafio para 2017

31% 

24% 

15% 

10% 

8% 

6% 

3% 

3% 

Aumentar equipe ou desempenho de vendas

Sobrevivência, pagando dívidas, aumentando eficiência 
operacional e retendo clientes

Modificar a carteira de ofertas, incluindo serviços e 
CLOUD

Expansão da base de clientes e mercados

Desenvolver um plano estratégico com elementos de 
inovação

Marketing para divulgar empresa e ofertas

Aumento de produtividade na entrega

Economia

   

VENDER

56% dos empresários de TI têm, como principal desafio para 2017, VENDER, quer seja aumentando a equipe 
ou desempenho de vendas, fazendo marketing para divulgar sua empresa e seus produtos ou modificando seus 
produtos e serviços para atender as demandas por CLOUD

24% dos empresários foram profundamente afetados pela crise e estão lutando por sobrevivência



11%

10%

31%

22%

12%

9%

5%

1%

Venda na base - ter novos produtos e serviços 
para oferecer para a base de clientes atuais

Venda na base - vender mais para os clientes 
da base atual

Expansão - buscar novos clientes na região 
onde já atuo 

Expansão - ter novos produtos e serviços para 
oferecer para novos clientes

Expansão - buscar novos clientes em outras 
localidades geográficas nacionais

Expansão - através de canais de vendas e 
distribuição

Expansão - buscar novos clientes em outros 
segmentos de mercado

Expansão - buscar novos clientes em outras  
outras localidades internacionais

Principal estratégia da empresa para 2017

21%

79%

BA
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Em 2014 e 2015 os empresários tinham como principal estratégia a EXPANSÃO, sinalizando que a crise ainda 
não estava tão presente no setor 

Em 2016 o cenário mudou e as empresas passaram a focar em VENDA NA BASE, que é a estratégia típica para 
época de crise 

Em 2017 o foco será, novamente, EXPANSÃO, sinalizando que a crise estará deixando o setor de TI



Estratégia para vendas através de canais em 2017

44%

29%

2%

10%

32%

26%

18%

11%

Já trabalhamos com canais e vamos 
REDUZIR o número de canais

Já trabalhamos com canais e vamos 
MANTER o número de canais

Já trabalhamos com canais e vamos 
AUMENTAR o número de canais

Não trabalhamos com canais de vendas e 
distribuição e não pretendemos trabalhar 

com canais

Não trabalhamos com canais de vendas e 
distribuição, mas pretendemos trabalhar 

com canais em 2017

Não trabalhamos com canais de vendas e 
distribuição, mas pretendemos trabalhar 

com canais nos próximos 3 anos

Trabalhar com canais de vendas e distribuição é uma estratégia interessante para o Brasil, 
onde a extensão territorial é muito grande e onde os aspectos culturais são um fator 

importante no processo de vendas

44% das empresas já trabalham com canais de vendas e distribuição e outros 
29% pretendem trabalhar nos próximos 3 anos, portanto, teremos 73% das 

empresas trabalhando com canais em até 3 anos



1% 

3% 

9% 

53% 

16% 

18% 

Já exportamos hoje e vamos REDUZIR o 
nível de exportação em 2017

Já exportamos hoje e vamos MANTER o 
nível de exportação em 2017

Já exportamos hoje e vamos AUMENTAR 
o nível de exportação em 2017

Não exportamos hoje e não temos 
interesse em exportar

Não exportamos hoje e pretendemos 
começar a exportar em 2017

Não exportamos hoje e pretendemos 
começar a exportar nos próximos 3 anos

Estratégia para internacionalização em 2017

13%

34%

Na pesquisa de Abril de 2016 tínhamos 16% das empresas exportando produtos ou serviços e 40% que estavam 
pensando em exportar, uma vez que o mercado doméstico estava fraco e o câmbio favorável a exportação

Nesta pesquisa vemos que o percentual de empresas interessadas em exportação caiu de 40% para 34%, 
mostrando a expectativa do empresário de TI com o crescimento do mercado doméstico



2%

3%

3%

5%

3%

2%

31%

32%

20%

46%

44%

56%

16%

18%

19%

Comparando o quadro de colaboradores

Comparando o investimento em marketing

Comparando o investimento em vendas

Reduzi em mais de 15% Reduzi de1 a 15% Mantive o mesmo Aumentei entre 1 a 15% Aumentei em mais de 15%

Expectativas de investimentos para 2017

5%

6%

7% 62%

62%

75%

Grande expectativa e OTIMISMO para 2017 e 2018

A grande maioria dos empresários de TI aumentarão o quadro de colaboradores e os 

investimentos em marketing e vendas com vistas a aumento dos negócios em 2017, 

mas principalmente para se prepararem para 2018 quando acham que o mercado 

Brasileiro está a PLENO VAPOR



Investimentos em marketing projetados para 2017

Investimentos em marketing como % do faturamento Marketing 
tradicional

Marketing
digital

Pesquisa feita em 2014 – projeção para 2014 2.5 % 0.3 %

Pesquisa feita em 2015 – projeção para 2015 3.5 % 4.0 %

Pesquisa feita em Abril de 2016 – projeção para 2016 4.0 % 6.3 %

Pesquisa feita em Julho de 2016 – projeção para 2016 2.6 % 6.3 %

Pesquisa feita em Outubro de 2016 – projeção para 2017 3.9 % 4.5 %

Marketing tradicional – em 2015 o Marketing começou a ganhar importância dentro das empresas de TI, 
passando a ser um forte aliado para VENDAS – não só para geração de demanda e de oportunidades, mas para 
apoiar vendas em todas as etapas do ciclo e do funil de vendas. O segundo trimestre de 2016 foi quando a crise 
BATEU em TI, representando cortes nos investimentos. Para 2017 teremos uma retomada destes investimentos

Marketing digital – segundo os entrevistados, é uma ciência nova que teve seu auge de experimentação em 2016 
e a redução do investimento projetado para 2017 ainda faz parte do processo de aprendizagem



CLOUD Computing

13% 

22% 

31% 

2016 2017 2018

Estimativa de % do faturamento em CLOUD

Segundo os empresários de TI, CLOUD Computing é um caminho sem volta e a velocidade de adoção só não 
está maior porque oferecer soluções em CLOUD exige que a empresa de TI modifique sua estratégia, modelo de 
negócios, estruturas de marketing, vendas e entrega, gerando forte impacto no financeiro

Na crise, CLOUD faz sentido para os clientes finais, mas as empresas de TI ficam sem recursos para investir na 
mudança

Com a expectativa de crescimento, as empresas de TI deverão acelerar o processo de migração para CLOUD, 
colocando no mercado suas ofertas
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3 elementos de 
diferenciação das 

empresas com alta 
taxa de crescimento



3 elementos de empresas de alta taxa de crescimento

Planejamento

Foco em 
vendasMarketing

A pesquisa mostra que existem 3 elementos COMUNS para a maioria das empresas com ALTA TAXA DE 
CRESCIMENTO: planejamento, foco em vendas e marketing integrado com vendas

Nos próximos slides vamos mostrar como estes elementos estão ajudando as empresas com alta taxa de 
crescimento



Elemento#1: Planejamento

Planejamento

Foco em 
vendasMarketing



Planejar em época de crise

§ A metodologia de planejamento em época de crise é diferente...

§ Tem que ser prático e objetivo e responder:
§ Onde está o dinheiro?
§ O que eu posso oferecer para quem tem o dinheiro?
§ Como eu vou "aparecer no radar" de quem tem o dinheiro?  (este é o papel do 

marketing)
§ Como eu vou convencer quem tem o dinheiro a comprar o que eu estou 

oferecendo?   (este é o papel de vendas diretas ou canais)

§ Tem que olhar o mercado e analisar se está com as carteiras corretas
§ Carteira de produtos, serviços e tecnologia
§ Carteira de clientes
§ Carteira de colaboradores

Em especial a escolha da carteira de produtos, serviços e tecnologia tem sido 
altamente determinante na taxa de crescimento das empresas



Planejamento = como vou trazer resultados financeiros?

O planejamento tem que dar os direcionadores para Marketing e Vendas 
de maneira muito clara!!!   Quanto eu quero vender, para quem e como...

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 geração de oportunidades, para 
“encher a boca do funil de vendas”, 

encurtando o ciclo de vendas e aumentando a 
eficiência do time

VETOR DE VENDAS
Implementação de processos de vendas, 

com treinamento e capacitação dos 
vendedores 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



Elemento#2: Foco em vendas

Planejamento

Foco em 
vendasMarketing



Antes de mais nada...entendendo o valor do vendedor...

§ Quanto você o vendedor para a sua empresa?

§ A meta de vendas no ano: ____________________
§ Dividir por:

§ 169 dias úteis que podem ser dedicados a vender
§ 8 horas que temos em um dia

§ Resultado, o vendedor vale R$ ______________ por hora
§ Cada hora que o vendedor não vendeu deixou de trazer este resultado

§ Quanto vale o vendedor:
§ Por dia:   R$ ___________________
§ Por semana:   R$ ___________________



Preocupações em vendas

§ Será que estou com o perfil correto de vendedores?
§ Será que não vale a pena fazer um teste para analisar o perfil comportamental e 

colocar os vendedores corretos nas posições mais adequadas?

§ Será que temos os instrumentos corretos para apoiar os vendedores?
§ Temos processos definidos?
§ Usamos metodologia para minimizar os riscos?
§ Usamos equipes de apoio à vendas para maximizar o tempo do vendedor?

§ Será que os vendedores estão treinados e capacitados 
adequadamente?
§ Eles conhecem os produtos e serviços?  
§ Eles têm discurso de negócios e discurso competitivo?
§ Eles sabem fazer vendas consultivas?
§ Eles sabem analisar o cliente e articular as melhores alternativas?
§ Existe boa previsibilidade em vendas?



Tenho excelência em gestão de equipe de vendas?

Metodologia de Gestão de Equipe de Vendas
Gerenciamento da Força de Vendas
• Aprimoramento das previsões de vendas
• Avaliação dos profissionais
• Remuneração variável dos profissionais

Gerenciamento dos Clientes
• Geração de leads
• Planos de contas
• Inteligência de vendas
• Análise de perdas e ganhos

Gerenciamento das Oportunidades
• Busca, identificação e qualificação das oportunidades potenciais
• Análise estratégica
• Planejamento da oportunidade
• Gerenciamento da execução

Avaliação da 
Oportunidade

Desenvolvimento da 
Oportunidade

Elaboração da 
Proposta

Negociação 
do Contrato 

Avaliação do 
Cliente

Geração de 
Leads

Plano de Contas e 
Desenvolvimento 

do Cliente

Gerenciamento do Pipeline
• Análise do Pipeline
• Avaliação dos desvios
• Plano de recuperação

A gestão da equipe de vendas é um processo “matemático” que permite que a 
empresa tenha segurança nas negociações (quantidade e qualidade)



Vender em época de crise é diferente...

Em 2008 pesquisaram mais de 6.000 vendedores 
para saber porque alguns estavam obtendo
mais sucesso do que os outros em vendas, 
enfrentando a mesma crise...

O resultado foi utilizado
para desenhar uma nova
metodologia de vendas
CHALLENGER SELLING



Metodologias tradicionais de vendas consultivas

Dores e 
problemas

O processo é, normalmente, LONGO

Em épocas de crise, o vendedor 
identificará muitas dores e 

problemas para os quais não 
teremos soluções...

Solution Selling, SPIN Selling, Target 
Account Selling e tantas outras 

metodologias de vendas consultivas 
são baseadas em "perguntar", 

"confirmar" e "re-confirmar" para 
identificar as dores, problemas e 

necessidades do cliente



Zona de conforto

Na crise, a maioria dos clientes 
tende a ESPERAR...

Se tiverem que investir, farão o 
menor investimento 

possível...

Temos que tirar o cliente do "modo de 
espera" ou da "zona de conforto"

Temos que DESAFIAR o cliente...



O que faz o Challenger Selling

Tira o cliente da zona de 
conforto, desafiando-o

Mostra empresas que estão se 
movendo e se beneficiando 

destes movimentos
Mostra como sua empresa pode 
ajudá-lo neste momento de crise

O processo da 
venda é muito mais 

rápido



Elemento#3: Marketing

Planejamento

Foco em 
vendasMarketing



O grande desafio: Marketing apoiando VENDAS

§ 40% dos empresários dizem que Marketing ajuda muito 
pouco as equipe de vendas na geração de resultados

§ 50% dos empresários acham que Marketing faz um 
trabalho RUIM de geração de oportunidades

§ 61% dos empresários dizem que Marketing gera menos de 
5 OPORTUNIDADES POR MÊS



Nível de maturidade em Marketing

§ Nível 1 – web-site, folhetos, e-mail marketing, endo-marketing
§ Nível 2 – branding, geração de demanda
§ Nível 3 – marketing de relacionamento, casos de sucesso e geração de leads
§ Nível 4 – inteligência de marketing e apoio para vendas 
§ Nível 5 – marketing de conteúdo, marketing digital 

85% dos empresários acha que a atividade principal de Marketing é 
fazer web-site, folhetos, e-mail marketing e endo-marketing (Nível1) 

MAIS eventos

Média de maturidade nos USA = 3.8
Média de maturidade no Brasil = 1.5

Atualmente usa-se o índice de maturidade de marketing para identificar como 
as empresas estão utilizando o marketing para apoiar na geração de 
negócios, ou seja, VENDER. São 5 níveis de maturidade: 

A ADVANCE pesquisou o nível de maturidade de marketing para cerca de 
4.000 empresas de TIC no Brasil



Integrando Marketing e Vendas

§ O Funil de Vendas é o elemento de integração entre as áreas
§ Um funil de vendas saudável tem volume, balanceamento e velocidade 

otimizados

§ Passa a existir um único objetivo: NEGOCIAÇÕES FECHADAS

§ Marketing e vendas terão que definir ações para:
§ Aumentar o número e o valor das negociações fechadas
§ Aumentar a taxa de aproveitamento em cada etapa do funil
§ Aumentar a velocidade com que a transação passa pelo funil

Este será o grande elemento de diferenciação e de 
sucesso das empresas em 2016

Se você não sabe como elaborar um Plano Integrado de 
Marketing e Vendas entre em contato com a ADVANCE
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Minhas conclusões

§ O segundo trimestre de 2016 apresentou o pior resultado 
para o mercado de TI desde 1999
§ Muita empresa foi MUITO BEM e muita empresa foi MUITO MAL

§ Felizmente vemos uma recuperação no terceiro trimestre e 
devemos fechar 2016 com 3% de crescimento

§ A expectativa para 2017 é boa, 7.6% de crescimento, e a 
expectativa é EXCELENTE para 2018 – para quem estiver 
pronto...
§ Tem empresa que está se preparando com planejamento e 

investimentos em colaboradores, marketing e vendas
§ Tem muita empresa que irá MUITO BEM e tem muita empresa que irá 

MUITO MAL



Se eu tivesse que resumir em apenas 1 conclusão

A pizza não está crescendo 
As empresas de TI que crescerem acima da média do mercado será porque 

ROUBARÃO o pedaço da pizza das outras empresas
A decisão é sua: quer roubar a pizza dos outros ou quer ceder a sua pizza?



Minhas conclusões

§ Existe um caminho para o sucesso:
§ Um bom planejamento e uma excelente execução deste planejamento

§ Grande foco em vendas, aplicando metodologia de gestão de equipe de 
vendas

§ Marketing totalmente orientado à vendas, com ações para cada uma das 
etapas do funil de vendas

Você pode transformar 
a pizza em dinheiro



© ADVANCE Consulting, 2001-2016 – Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

ADVANCE Your Business

ADVANCE Consulting

Advance Your Business
consultoria e treinamento para
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