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Algumas considerações e um pedido. 

Você não pode republicar este documento sem a minha expressa permissão por escrito. Adicionalmente, você não 

pode vende-lo.   

Por favor clique no botão de Re-Tweet se você está lendo isso no seu computador, para que possa compartilhá-lo 

instantaneamente. Você também pode direcionar as pessoas para o site FindNewCustomers onde o download é 

disponibilizado gratuitamente. 

Obrigado. 

Jeff Ogden, the Fearless Competitor 

Presidente 
Find New Customers  
+(1)(516) 284-4930 office 

JOgden@findnewcustomers.net 
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De 1995  a 2006 o turnover de CEOs por 

motivo de desempenho cresceu 218%.   

O mesmo estudo da Boz Allen Hamilton 

concluiu que: 

“CEOs que entregam um resultado 

abaixo da media para os investidores 

não ficam muito tempo nos seus 

cargos”   

O PROBLEMA QUE AS EMPRESAS ENFRENTAM ATUALMENTE 

Vender é fácil. Ganhar a confiança de estranhos é difícil.   

Sua equipe de vendas sente-se assim. 

O que eu quero dizer? Com mais de 25 anos de experiência em vendas corporativas, me dê um cliente com 

problemas reais e eu vou ajudá-los a resolve-los. Eu fecharei esses negócios. Eu já fiz isso centenas de vezes antes. 

Tenho certeza que a sua equipe sente-se como eu. 

Mas pegue um diretor da Gigacorp que nunca me viu antes.  Eu estendo a mão para ele, mas ele levanta muros e 

me expulsa.   

É preciso tempo e paciência para se aproximar de novas pessoas. Mas os líderes empresariais estão sob pressão 

para produzir resultados imediatos. 

Não sou só eu – CEOs e executivos  tanto de vendas como de marketing me dizem que está cada vez mais difícil 

contatar e qualificar novos clientes. Eles acreditam que as táticas de geração de leads usadas no passado não estão 

mais dando os resultados que costumavam dar.  

Ciclos de vendas que duravam de 4 a 6 meses agora duram 12  meses ou mais. Sua equipe de vendas contata 

prospects repetidamente – frequentemente 10 vezes ou mais – só para conseguir a primeira reunião. As objeções 

mais comuns que eles ouvem é “Não, obrigado” e “Já temos uma solução para isso”. Mesmo quando eles 

encontram uma oportunidade qualificada de vendas, o decisor foi substituído por um comitê. 

O contato mais frequente da sua equipe é com a caixa postal do executivo com quem querem falar. Até mesmo 

fazer qualquer tipo de contato ficou mais difícil, já que os decisores estão cada vez menos disponíveis – eles usam 

a caixa postal do telefone fixo, bloqueiam emails indesejados com filtros e raramente vão a feiras. 

Ao mesmo tempo líderes empresariais sentem-se extremamente pressinados para produzir resultados fiscais. Os 

acionistas pressionam por resultados trimestrais. Os Conselhos 

pressionam os CEOs.  

A combinação de um processo que não funciona mais com a 

pressão por resultados gera troca de pessoas.   

E a pressão segue ladeira abaixo.   

O CEO cobra resultados do Diretor Comercial. O Diretor Comercial 

cobra do Diretor de Marketing uma qualificação maior nas 

oportunidades de vendas e em seguida pressiona a equipe 

comercial para fechar mais contratos.   
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Um ambiente de “ou faz ou...” apresenta perda de metas que resultam em demissões. De acordo com a Spencer 

Stuart, um Diretor de Marketing permanence em seu cargo por aproximadamente dois anos. O turnover de CEOs 

aumentou 218% na última década. 

Para que os líderes empresariais possam entregar os resultados fiscais pelos quais são exigidos, suas empresas 

precisam ser capazaes de encontrar e vender para novos clientes. No entanto encontrar e vender para novos 

clientes hoje é mais difícil do que nunca. Como as abordagens do passado deixaram de funcionar, uma nova 

abordagem é necessária. 

Neste relatório você aprenderá a:  

• Encontrar novos clientes através da geração de demanda para seus produtos e serviços; 

• Alinhar o seu conteúdo educacional para a maneira como os seus consumidores realmente compram;  

• Transformar o seu site em um eixo educacional; 

• Dominar a automação de marketing para transformar-se em uma referência confiável; 

• Preencher o funil de vendas através do relacionamento com os decisores até que estes estejam prontos. 

Encontrar novos clientes é o coração de qualquer negócio, por isso eu sei que você vai encontrar um grande valor 

neste documento. 

POUCOS ANOS ATRÁS 

Historicamente, os compradores confiavem na sua força de vendas para obter informação. Eles também 

conversavam com amigos e liam revistas. Você montava um stand em uma feira e conversava com clientes 

potenciais. Os decisores frequentemente contratavam consultores que você podia encontrar e influenciar. Vender 

era desafiador, mas bons gerentes sabiam como ajudar suas equipes de vendas a encontrar clientes.   

Marketing providenciava suporte. Eles produziam bons folders e conteúdo. Eles montavam um stand 

impressionante para feiras. Eles davam ferramentas para a sua equipe de vendas – roteiros para argumentação, 

modelos de email e muito mais. Eles faziam seminários pela Internet para os quais você podia convidar clientes em 

potencial. 

Mas um problema real apareceu quando as conexões de banda larga se popularizaram. Os clientes descobriram 

que comprar online era fácil e rápido – e sites como Submarino e Mercado Livre explodiram. O mundo corporativo 

aderiu a essa tendência à medida que os executivos descobriram que era mais rápido, barato e fácil simplesmente 

fazer uma pesquisa online. Conforme as velocidades de conexão aumentaram e os websites ficaram maiores, o uso 

de serviços online aumentou drasticamente. 

Vamos ilustrar isso vendo como as empresas tomavam decisões no passado – o processo de decisão.  

ESTÁGIO DE COMPRA AÇÕES 

DESPREOCUPADO/ SEM PROBLEMAS Não está procurando por algo em especial, mas está 

atento para boas idéias. 
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POSSUI UM PROBLEMA 

 

Qual é o tipo de problema? Como outros resolveram 

este problema? 

Conversa com amigos, consultores e analistas. Chega a 

trocar idéias com um vendedor. 

PRECISA DE UMA SOLUÇÃO Quais são as soluções possíveis para o problema? 

Pesquisa em estudos de caso, visita feiras, conversa 

com vendedores, contrata consultores e assiste a 

apresentações. 

ANÁLISE 

 

Quais as melhores alternativas? 

Conversa com analistas e pesquisa em estudos de caso.  

 

Os decisores utilizavam uma variedade de fontes para achar a informação necessária para resolver os problemas 

da empresa. Isso quer dizer que quando seu vendedor ligava, frequentemente o prospect estava receptivo, pois 

queria informação. Ele lia o seu folheto e visitava o seu stand. Sua equipe de vendas tinha várias oportunidades de 

construir um relacionamento e interagir com o prospect. Mas nos últimos anos tudo isso mudou. 

COMO O DECISOR COMPRA HOJE 

A facilidade de acesso e a quantidade de informações online mudaram radicalmente este processo.     

Perceba que as etapas que o cliente percorre para comprar não mudaram, no entanto a forma de acessar 

informação para mudar de etapa mudou dramaticamente.   

Os prospects estão no controle do processo de compra, assim eles não seguem de uma etapa a outra do processo 

de compras. Eles podem atrasar ou até mesmo voltar a uma etapa anterior.   

Eu ilustro a mudança no processo abaixo. 
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ESTÁGIO DE COMPRA AÇÕES 

DESPREOCUPADO/ SEM PROBLEMAS Acessa a Internet e procura por boas idéias. Como isso é 

fácil e rápido, os decisores fazem isso mais 

frequentemente. Eles simplesmente navegam. 

POSSUI UM PROBLEMA 

 

Qual é o tipo de problema? Como outros resolveram 

este problema? 

Acessa a Internet e pesquisa como outros resolveram o 

problema que está enfrentando – pergunta no Linkedin 

e no Twitter, lê blogs, etc. 

PRECISA DE UMA SOLUÇÃO Acessa a Internet e pesquisa soluções disponíveis. 

Assiste uma apresentação em flash no site. Revê 

estudos de caso. 

ANÁLISE 

 

Quais as melhores alternativas?  

Acessa a Internet e procura por avaliação de 

fornecedores, preços, estudos de caso e mais. Monta 

uma seleção final. Conversa com um vendedor. 

(Pergunta no Linkedin e no Twitter, lê blogs, etc.) 

Perceba a quase total ausência de vendedores  envolvidos no processo. Esta mudança é profunda. 

Os prospects estão habilitados a fazer suas próprias pesquisas em quase todas as etapas do processo de compra. 

Opiniões são formadas muito rapidamente – muito antes do seu vendedor falar com o prospect. 

O resultado desta mudança é ilustrada pela resposta que MarketingSherpa recebeu para uma pergunta muito 

simples.   

“Na sua compra mais recente, quem achou 

quem?” 

Eles descobriram que 80% das compras foram 

feitas com o comprador encontrando o 

vendedor. Apenas 20% foram oportunidades 

levantadas pela prospecção do vendedor.   

Comprador encontra Vendedor

Vendedor encontra Comprador



 

pg. 8 

 

Hoje os compradores encontram os vendedores. Isto significa que o comprador agora tem o poder sobre todas as 

etapas e vai até a fase de Análise sem sequer falar com um vendedor. 

A NECESSIDADE DE UMA ABORDAGEM DIFERENTE 
 
As mudanças revolucionárias no processo de compra significam que precisamos adaptar cada etapa do ciclo de 
venda, desde o marketing até a venda e mesmo no pós venda.   
 
Nós precisamos nos envolver desde o início – quando o processo de compra começa – através do fornecimento de 
conteúdo educacional que crie uma imagem positiva na mente do comprador. Isso também significa que 
precisamos manter contato com os compradores potenciais independentemente da sua predisposição à compra. E 
precisamos identificar claramente quando uma empresa está pronta para comprar, de modo a nos envolvermos 
com os decisores certos na hora certa. 
 
A nova abordagem é Geração de Demanda. 
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“Hoje entramos em contato com clientes 

potenciais muito antes de eles estarem 

prontos para iniciar o processo de 

vendas. 

Os profissionais que não aproveitarem 

esta mudança perderão os seus 

empregos.” 

Jon Miller, VP, Marketing, Marketo 

GERAÇÃO DE DEMANDA 

É o processo de criar e gerir (Geração) interesse (Demanda) nos produtos e serviços que a sua 

empresa oferece.   

Esse é o nosso objetivo – ajudar você a encontrar novos clientes através da geração e gestão de demanda para os 

produtos e serviços da sua empresa. 

Como vimos, os decisores estão formando opiniões sobre os produtos e serviços da sua empresa muito antes de 

conversar com a sua equipe de vendas. Desta forma, o sucesso hoje depende da criação de uma imagem positiva 

no início do processo de vendas e suavemente  ajudar os 

decisores a passar pelas etapas de compra. 

Diferentemente dos processos de compra do passado, a 

habilitação dos compradores significa que os atuais processos de 

compra estão sujeitos a idas e vindas. Você deve forncecer ao 

prospect a informação  certa na hora certa no ciclo de vendas. A 

única forma de saber o que forncecer e em que momento é 

observar”o comportamento do comprador.   

Quais partes do seu site são visitadas e por quem? Por exemplo, 

visitas frequentes a sua página de preço podem significar um 

prospect muito interessado. 

Também é importante que você se comunique com as pessoas que podem ser clientes mas ainda não estão 

prontos para comprar – porque hoje, muitos destas pessoas podem tornar-se clientes. Quanto mais você 

personalizar sua comunicação com a pessoa e a etapa de compra, mais eficaz você será. 

Para interagir desde o início com o conteúdo certo para gerar uma impressão positiva e manter contato com 

aqueles que ainda não estão prontos para comprar, abordaremos posteriormente o conceito de automação de 

marketing, o software que torna isso possível. 

O QUE ACONTECE COM AS EMPRESAS QUE FAZEM ISSO ERRADO? 

Feito de forma errada, a Geração de Demanda resulta em um desperdício maciço da escassa verba de marketing.   

Visitei uma empresa que gastou seu orçamento anual de marketing em um contrato de exclusividade para 

patrocinar uma feira do setor. O presidente desta empresa me disse que ele estava rezando para que esse 

patrocínio desse certo – e ele não deu, já que nenhum lead qualificado foi gerado no evento. Isso colocou a 

empresa em uma situação financeira delicada.   

Hoje em dia as empresas não podem se dar ao luxo de desperdiçar verbas de marketing.  

RESULTADO DA GERAÇÃO DE DEMANDA PARA AS EMPRESAS 
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O principal benefício em Geração de Demanda é que ela produz um bom resultado operacional. Com um funil de 

vendas melhor, a area commercial fecha mais negócios. Sua equipe de vendas fica mais feliz porque usa melhor o 

tempo e fecha mais negócios. A receita e o lucro da empresa aumenta e os donos do negócios ficam maravilhados. 

Provavelmente a melhor forma de ver o que a Geração de Demanda pode fazer por você é analisando um case de 

marketing B2B. Isto nos dá uma ampla gama de resultados em vários níveis. 

Em um estudo recente de marketing B2B o Rubicon Marketing Group descobriu que profissionais de marketing 

que usam as melhores práticas em Geração de Demanda obtiveram: 

• 18% de aumento na receita; 

• 9,3% de aumento no atingimento de metas;  

• 7% a mais de taxas de sucesso; 

• 100% de aumento no fechamento de negócios. 

O processo de compras mudou. Uma nova abordagem é necessária. Os resultados que atingimos são convincentes.  

É hora para geração de demanda. 
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“Hoje estamos em uma corrida 

armamentista em torno de liderança de 

pensamento.”  

Paul Dunay, VP Serviços Globais 

Marketing, Avaya 

Ahmed Taleb, especialista em geração de 

demanda na Bulldog Solutions diz que um 

site forte e fácil de encontrar é o "ponto 

de partida" de hoje. Você simplesmente 

tem que ter um para estar no páreo.  

COMO A GERAÇÃO DE DEMANDA FUNCIONA 

Para fazermos um trabalho melhor vendendo para empresas B2B, precisamos entender como falar com estas 

empresas. Assim, quanto mais conhecermos estas empresas, mais eficazes seremos. Então vamos aprofundar um 

pouco mais e entender PORQUE os clientes compram. 

As empresas tem problemas, oportunidades e desafios. Elas procuram por respostas e soluções. Elas não estão 

procurando por um produto ou serviço. 

“NINGUÉM LIGA PARA O SEU PRODUTO A NÃO SER VOCÊ” 1  

Como a perspectiva do cliente potencial é resolver problemas, quais são os assuntos que devemos usar quando 

falamos com ele – como nos tornamos interessantes para ele? Eles não se interessam pelo nosso produto, então 

este NÃO é um assunto que abordaremos.   

 

Os decisores tem problemas de negócios. Então você precisa 

fornecer um bom conteúdo educacional que o seu cliente 

potencial irá ler, ouvir ou assistir e o fará pensar “Olha, ele 

realmente conhece este assunto. Eu gosto e confio nele”.  

 

O que interessa é o que o cliente potencial quer, e não o que nós queremos.  

 

Como os decisores acessarão a Internet para buscar respostas, precisamos disponibilizar um excelente conteúdo 

educacional na rede para ele ler, assistir e ouvir. Isso significa:  

 

Um site robust e fácil de encontrar precisa se tornar o centro de informações da sua empresa 

– o “lugar certo” para acessar o melhor conteúdo. 

É isso mesmo. O seu site tem que ser o lugar onde você concentra 

suas energias, transformando-o em uma ferramenta educacional 

que atrai o cliente potencial dos seus produtos e serviços. 

SOBRE O QUE VOCÊ FALA PARA CAPTURAR O INTERESSE DELES?   

                                                                 

1
  Worldwide Rave, por David Meerman Scott. 
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Você precisa fazer uma conexão emocional, não apenas técnica. Use uma linguagem coloquial, clara e focada em 

resultados.  

 

Vamos usar um pequeno exemplo de como podemos falar com o nosso cliente potencial. 

 

O CEO de uma empresa está chateado porque seu principal concorrente lançou um produto antes dele. Ele está 

determinado a nunca mais deixar isso acontecer. Mas como? 

 

Ele acessa a Internet e começa a procurar por idéias em como acelerar o lançamento de produtos. Ele entra no 

Google e digita “Idéias para lançar produtos rapidamente.”   

 

Vamos assumir que a sua empresa aparece na busca do Google e ele clica no seu link. Esse clique leva ele 

diretamente à página no seu site onde você fala a respeito de acelerar o lançamento de produtos. Ali ele ouve uma 

entrevista com um expert entitulada “Como as empresas inteligentes estão construindo vantagem competitiva 

através do rápido lançamento de produtos.” 

 

Perceba que este decisor estava na etapa de Possui um Problema no processo de compra e não tinha falado com 

nenhum  vendedor. No entanto a sua empresa está prestes a ganhar um novo cliente. 

 

Este exemplo ilustra a necessidade de três itens: 

 

1. Um site fácil de encontrar.  

Ele encontrou o seu site ao digitar as palavras que descreviam o problema dele. Isso mostra que o seu site 

precisa aparecer quando o cliente potencial descreve seus problemas em ferramentas como Google ou 

Yahoo.  

2. Página de Entrada. 

Quando ele clicou no seu link ele foi diretamente para a parte do seu site que falava sobre o problema 

dele. A página para qual os usuários são direcionados quando eles clicam em um link é chamada de 

“Página de Entrada”. Você precisa ter uma página de entrada para cada problema de cada cliente. Se você 

mandar o seu cliente potencial para a sua home page, você perdeu a sua venda.   
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3. Um conteúdo bom e relevante. 

Uma vez que o cliente potencial chegou à página de entrada, ele encontrou o conteúdo que ele precisava. 

Isto significa que o seu site precisa ter um conteúdo educacional que vá de encontro às necesssidades 

críticas de um negócio. 

 

Também é importante que você distribua o seu conteúdo educacional por todo o ciclo de compra do cliente. Como 

você fala com um decisor na etapa Despreocupado/ Sem problemas? E na etapa de Possui um Prolema? 

 

O decisor está procurando por ideias melhores. Desta forma, o seu conteúdo educacional deve apresentar a ele 

áreas com potencial de melhoria. Na etapa de Possui um Problema, você precisa disponibilizar conteúdo a respeito 

da natureza do problema da empresa. Juntar o seu conteúdo com o processo de compra é uma forma ponderosa 

de contruir confiança. 

IDEIAS PARA CONTEÚDO EDUCACIONAL  

Outros tipos de conteúdo educacional que você pode considerar são: 

• Postagens em um Blog – artigos online sobre problemas de negócios enfrentados por seus clientes 

potenciais. 

• Artigos em sites sobre problemas corporativos; 

• Gravações em audio com entrevistas de especialistas de negócios (podcasts); 

• Transmissão pela Internet de palestras (webminars) sobre problemas de interesse do seu cliente potencial 

(esta palestra pode ser gravada e disponibilizada para download); 

• Relatórios (como este) a respeito de assuntos de interesse dos seus clientes potenciais; 

• Estudos de caso de empresas que usam com sucesso os produtos e serviços da sua empresa;. 

• Apresentações em Flash dos seus produtos e executivos. 

Existem possibilidades que não existiam há pouco tempo. Por exemplo, você já pensou em apresentar o seu 

próprio show de TV?   

Eu não estou brincando. Você realmente pode fazer isso. E é mais fácil e barato do que você imagina   

Uma nova empresa de Boston chamada HubSpot apresenta um programa semanal de 30 minutos todas as sextas-

feiras sobre marketing. Tudo o que eles precisam é de uma webcam, uma mesa, e placas feitas por eles mesmos   

É realmente um tempo interessante para se viver, não é mesmo? Você pode realmente criar o seu próprio show de 

TV investindo muito pouco.  
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COMO GARANTIMOS QUE OS CLIENTES POTENCIAIS ENCONTRARÃO O NOSSO CONTEÚDO EDUCACIONAL? 

Resumindo, você precisa estar em todos os lugares onde seus clientes potenciais podem estar, apresentando o 

conteúdo que eles desejam acessar. Você também tem que estar na mesma fase que eles no processo de compra.  

Por exemplo, um relatório é uma excelente forma de educar o cliente nas fases iniciais do processso de compra, 

mas talvez este cliente potencial prefira ouvir a informação no caminho para o trabalho, então fazer um podcast 

(uma gravação em audio no formato mp3) é uma outra forma do cliente potencial absoerver a informação. 

Palestras pela Internet (webminars) também são uma excelente opção para compartilhar conteúdo educacional.   

Jon Miller, VP de Marketing na Marketo, recomenda “espalhar os seus tentáculos online o mais abrangentemente 

possível para que os clientes possam encontrá-lo não importa aonde eles vão”. Eles estão no Facebook, no Twitter, 

ou no Linkedin? Se estão, você precisa estar presente também. Artigos em um blog, podcasts, transmissões em 

video são possibilidades. Há muitas mídias que você pode usar. Você deve focar naquelas que os seus clientes 

atuais e potenciais estão usando agora. 

Não se leve muito a sério. – as pessoas reagem positivamente a uma abordagem bem-humorada muito mais que a 

uma abordagem séria e formal. Lembre-se que as pessoas compram de pessoas. As empresas não compram nada. 

A IMPORTÂNCIA DA PERSONALIZAÇÃO 

Como mostramos, você terá que manter muitos relacionamentos com clientes potenciais que você nunca viu 

antes. Sem a oportunidade de construir um relacionamento pessoalmente, você tem que personalizar esta 

experiência ao máximo. Isso significa captar informações como nome, cargo e empresa e também interagir com o 

dinâmico comportamento online. 

 

Capte o nome da pessoa o mais rápido possível sem exagerar. Por exemplo, para fazer qualquer download, você 

pode pedir apenas por um email de contato, nome e sobrenome. Para acessar a próxima parte da informação, 

você pode pedir o nome da empresa, cargo e outras informações de contato. Com o tempo, você conseguirá 

visualizar melhor o perfil das pessoas para quem está dirigindo os seus esforços de marketing, sem assustá-las. 

Este conceito é conhecido como “qualificação progressiva”. 

 

Quanto mais você se tornar um parceiro confiável de negócios, a pessoa que é a referência na solução de 

problemas corporativos (especialmente em soluções personalizadas), mais eficazes serão os seus esforços. 
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ENTENDA O MUNDO DO CLIENTE POTENCIAL 

Se você quer abordar de forma eficiente os seus clientes potenciais você precisa entender a realidade deles.   

Hoje um decisor é muito ocupado – ele atende inúmeras ligações e emails, e vivem em um entra e sai de reuniões. 

Ele é sempre pressionado a fazer mais com menos. Assim, ele divide a sua atenção em pedaços minúsculos. Se 

você não captar a atenção dele rapidamente, ele vai fazer outra coisa. 

Neste cenário você pode imaginar como ele reagirá quando ouvir um recado do seu vendedor na caixa postal do 

telefone falando sobre as maravilhas do seu produto, que é “de ponta” e “cheio de novos recursos”. Ele vai apagar 

a mensagem na hora.  

A consultora Jill Konrath, do site Selling to Big Companies fez uma provocadora carta de um cliente potencial para 

um vendedor, da qual reproduzo uma versão abreviada abaixo: 

Caro Vendedor: 

Tenho apenas poucos minutos, mas entendo o seu interesse em captar minha atenção e me instigar a marcar uma 

reunião com você.  

Deixe-me dizer com todas as letras e de uma vez: você não imagina como é o meu dia. Você pode achar que sabe, 

mas você está por fora. Até que você entenda isso, o meu conselho para você não vai fazer sentido. 

Eu chego no escritório cedo, para que eu possa trabalhar um pouco sem ser interrompido – algo que parece 

impossível de fazer no horário comercial, que é cheio de reuniões. 

Mas lá pelas 9 da manhã meu tempo acabou. Meu chefe me pede para largar tudo o que estou fazendo e entregar 

informações atualizadas sobre a última reorganização que estamos fazendo. A área de Desenvolvimento de 

Produtos me avisa que a nossa nova oferta não vai estar pronta a tempo de apresentarmos na feira que 

participaremos e a área de Vendas está em um caos porque os nossos clientes estavam esperando por esta oferta. 

Neste exato momento eu tenho pelo menos 59 horas de trabalho empilhadas na minha mesa, precisando da 

minha atenção. Eu nem imagino quando vou mexer nisso. 

Eu mencionei quantos emails eu recebo diariamente? Mais de 100. Todo mundo me copia em tudo. Isso me deixa 

louco. Para ajudar, eu recebo pelo menos 30 ligações por dia – muitas delas são de vendedores querendo marcar 

uma reunião comigo. Meu tempo é o meu recurso mais valioso e eu cuido dele com muito zelo. Eu danço conforme 

a música, mesmo que eu não goste. Por que? Porque mudar me dá mais trabalho e come o meu tempo. 

Em suas bem intencionadas mas errôneas tentativas de me tornar um “prospect, você falhou totalmente em captar 

a minha atenção. Eu vou ser bem direto agora: eu não estou nem aí para o seu produto, seu serviço, sua solução ou 

sua empresa. Eu não estou nem um pouco interssado nas suas metodologias únicas, diferenciais extraordinários ou 

solução completa. Sua argumentação auto-centrada, apesar de tentar me fazer interssado em você, faz 

exatamente o contrário. 
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Na hora que eu ouço essa argumentação, você já era. Eu apago o seu email ou jogo o seu material no lixo.  Quando 

você deixa recados assim para mim, eu apago a mensagem imediatamente. Apago, apago, apago. 

Entenda que nem sempre eu sou assim. De vez em quando um vendedor mais experiente captura a minha atenção, 

me faz levantar a mão e me faz pedir por mais informação e chega até mesmo a me fazer  marcar uma reunião.  

O que ele fez? Ele está completamente focado no meu negócio e nos impactos que ele pode ter nele. Isso é que é 

relevante para mim – não a oferta dele. 

Eu estou sempre interessado em saber como diminuir o tempo para lançar um produto,  acelerar o nosso ciclo de 

vendas e reduzir os custos da cadeia de abastecimento. Percebe que estou falando de negócios, não de marketing! 

Quanto mais específico você for, falando dos impactos que você terá no meu negócio, aí sim você estará falando a 

minha língua. Se você mencionar que ajudou organizações como a minha a aumentar a conversão de vendas e, 

39% em apenas 3 meses, eu vou te ligar na hora. Você tem boa informação ou boas idéias sobre os desafios que a 

minha empresa está enfrentando? 

A minha tenção dura 5 segundos. Eu não tenho tempo para blá blá blá. Se a informação é importante, você tem a 

minha atenção. Se você começar a enrolar, eu sumo 

Conseguiu entender? Espero que sim, porque eu estou atrasado para uma reunião e enquanto escrevia isso o 

telephone não parou de tocar.  

Atenciosamente 

Seu cliente potencial. 

**** 

Jill Konrath, autora do blog Selling to Big Companies e fundadora do site Sales Shebang, é uma palestrante em 

convenções de vendas e feiras setorias. Para ler mais artigos como este (em ingles) visite 

http://www.sellingtobigcompanies.com//. Assine a newsletter e receba  de BRINDE um Guia de Planejamento 

de Visitas de Vendas (ambos em inglês). 
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AUTOMAÇÃO DE MARKETING 

Mostramos como a Geração de Demanda está começando cada vez mais cedo no processo de vendas – antes 

mesmo das empresas estarem prontas para comprar – e que é importante desenvolver e postar conteúdo 

educacional na Internet  para ajudar os clientes potenciais com os seus problemas de negócios. Mas a Geração de 

Demanda também tem a ver com personalização – capturando informação do cliente potencial e interagindo 

conforme o seu comportamento online, determinando quem é e quem não é bom como cliente potencial. 

Já deve estar claro agora que você não vai conseguir fazer isso manualmente em uma planilha. É por isso que você 

precisa de um software que transforme a Geração de Demanda possível. 

Pesquise no Google pelas palavras “Automação de Marketing” (N.T. – Marketing Automation em inglês) e você 

encontrará uma série de fornecedores  como Marketo (patrocinadora deste relatório), Vtrenz e Eloqua. Felizmente 

o conceito de Software como Serviço significa que você não precisa mais instalar nenhum programa e produtos 

como o Marketo são fáceis de usar e estão prontos para funcionamento com pouco esforço. 

Para uma demonstração do Marketo (em inglês) por favor clique na imagem abaixo. 

 

Tenha em mente que a Automação de Marketing torna a Geração de Demanda possível, mas não resolve a 

questão de gerar conteúdo educacional para as necessidades dos decisores.  

ADAPTANDO A MENSAGEM DE MARKETING ATRAVÉS DO “COMPORTAMENTO ONLINE”  

Você pode aprender muito observando o comportamento online dos seus clientes potenciais. Onde antes havia 

uma visita, agora há três. Ou talvez os clientes potenciais estejam visitando diferentes áreas do seu site. Ou as 

visitas de repente se tornam muito mais frequentes. Um decisor que visitar a sua página de preços três vezes pode 

ser uma boa oportunidade de negócios.  

Você nunca conversou com o cliente potencial, mas percebe que o comportamento online está mudando. 

Felizmente, há bons softwares para avaliar as mudanças do comportamento online como Marketo, Eloqua e 

Vtrenz. 
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Apenas 25% dos leads 

estão prontos para a 

venda, 25% são 

desqualificados e 50% 

precisam de mais 

desenvolvimento 

RainToday 

CLASSIFICAÇÃO DE LEADS: IDENTIFICANDO BOAS OPORTUNIDADES  

Você também precisa saber quando uma empresa alvo se transforma em um lead de vendas qualificado. Colocar 

um vendedor para abordar uma oportunidade desqualificada pode facilmente destruir a construção de um 

relacionamento amistoso. 

Como determinar qual o melhor momento de abordar o cliente potencial? A melhor forma é conversar com a 

equipe comercial. Quem é um bom cliente? Qual é o perfil ideal de cliente? Como saber se há reciprocidade a 

abordagem? O cliente potencial está na fase certa do ciclo de vendas?  

Existe também a tradicional abordagem OANT – Orçamento, 

Autoridade, Necessidade e Tempo. Elas continuam importantes mas 

você tem que analisar um amplo espectro de fatores objetivos e 

subjetivos. Eu fortemente recomendo que você pergunte aos 

vendedores como eles determinam se uma oportunidade é boa ou não. 

A melhor forma de classificar um lead é identificar os fatores críticos e 

determinar um ponto para cada um deles, dependendo da importância 

deste fator. Por exemplo, adequar o perfil de cliente correto pode ser 

mais importante que a taxa de abertura de um email marketing. 

Determinando pontos, você pode determinar uma linha de corte, onde 

qualquer prospect que tenha mais de 100 pontos é encaminhado a 

vendas.  

Depois de reunir-se com a sua equipe de vendas, o próximo passo é montar uma matriz de pontuação de leads, 

com o propósito de identificar os critérios  necessários para pontuar os leads e as ações necessárias que devem ser 

feitas para cada pontuação do lead. 

Abaixo apresento alguns critérios comuns que podem ser levados em consideração como dados chave 

(representando o que as pessoas dizem a respeito de si mesmas ou que podem ser pesquisadas): 

a. Faturamento 

b. Número de Empregados 

c. Mercado de Atuação 

d. Localização  

e. Quantidade de informação comercial (telefone, email, primeiro nome, sobrenome, etc.) 

Para cada critério que você selecionar para classificação de lead determine o total de pontos possíveis para o 

critério e coloque ao lado os pontos que foram dados na avaliação. 

O próximo passo é pensar em que tipo de informação comportamental você quer monitorar. Aqui existem 

milhares dde opções. É melhor começar com algo simples e ir montando algo mais sofisticado ao longo do tempo.  
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Abaixo estão listados alguns critérios implícitos que aluns dos nossos clientes tem usado. Não há necessidade de 

usar todas as opções listadas aqui. Quanto mais simples, melhor.
2
 

 

 

8 CRITÉRIOS IMPLÍCITOS DE QUALIFICAÇÃO DE LEAD PARA MONITORAR O COMPORTAMENTO DO CLIENTE 

POTENCIAL  

Tipo Critérios 

Visitas a Site 1.    Visita a Site: Os visitantes do site dentro dos últimos N dias são pontuados. Os 

novos visitantes são pontuados, e os visitantes que retornam nas semanas 

seguintes são pontuados novamente.  

2.   Visita a Conteúdo de Alto Valor no Site: você pode rotular uma grande 

variedade de conteúdo (Páginas HTML, Videos, Catálogos, etc) que representem 

uma alta possibilidade de conversão. Pontua todos os visitantes que baixem 

conteúdo que você acredita ser de maior valor nos últimos N dias.  

3.   Visita Mínima de Páginas e Visitante que retorna: Avalia os clientes portenciais 

que atingiram um limite pré-determinado de page views no seu site (por exemplo 

30 page views) e estiveram no seu site como visitantes que retornaram em um 

determinado período. A pontuação neste critério mede o interesse do contato 

tanto em frequência como em data do contato. 

Formulários 4.   Preenchimento de Formulários: Verifica se o contato preencheu um formulário 

no seu site em um determinado período. Este critério implícito não considera o 

conteúdo das respostas, mas apenas o simples preenchimento de um formulário.  

Ferramenta de Busca 5.   Palavra Chave de Ferramenta de Busca: Os contatos são pontuados se 

entrarem no seu site digitando uma palavra-chave específica em um determinado 

período de tempo. Exemplos de palavras-cheve que podem gerar uma pontuação 

maior são nomes de produto ou descrição de soluções.  

Email 6.   Índice de Cliques da Campanha de Visitação no Site: similar a anterior, o que 

muda é que são pontuados os clientes que vem de uma campanha de email 

marketing. É particularmente útil se uma campanha é feita para agregar todo o 

conteúdo relevante ao cliente potencial (como newsletters e lançamento de 

produtos) e a pontuação é feita com base no nível de interesse neste conteúdo.  

                                                                 

2
  The Innovative Marketer blog, por Steve Gershick 
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7. Abertura de Email Marketing: pontua o cliente potencial que abrir um email 

markting de uma campanha específica mais de N vezes. 

Evento 8.  Palestra Online/ Participante de Evento: Pode-se atribuir uma pontuação a 

participantes. 

A última etapa crítica antes de passar o lead adiante é perguntar o seguinte ao prospect: “Você está pronto para 

falar com um vendedor?”  

É extremamente importante que você entregue apenas os melhores leads para a área de vendas. Se os clientes 

potenciais não estão suficientemente qualificados , converse com a área de suporte a vendas, que pode manter o 

relacionamento até o momento que o cliente potencial esteja pronto para conversar com um vendedor.  
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GESTÃO DE LEADS 

Poucos prospects estão dispostos a parar tudo o que estão fazendo para avaliar os produtos e serviços da sua 

empresa. Com os compradores no controle, é essencial que você esteja em contato com eles independentemente 

se eles estão prontos para comprar. No entanto, um estudo feito pela empresa CSO Insights mostrou um grande 

problema.   

Quase metade das empresas pesquisadas no estudo consideravam que o lead estava completo quando era 

entregue ao departamento de vendas – mas os vendedores focam apenas nos clientes que estão prontos para 

comprar, e é aí que está o problema.  Os clientes que poderiam comprar em outra oportunidade são 

desconsiderados.  E a maioria das empresas no estudo tinha um processo informal de gestão de leads. Em 10% das 

empresas, estes leads não tinham uma pessoa responsável por eles. Outro estudo, conduzido pelo Demand Gen 

Report em Dezembro de 2008 descobriu que apenas 8% dos respondentes possuíam e utilizavam uma estratégia 

informatizada de processo e gestão de leads.   

A CSO Insights destaca que “empresas que tem um processo estruturado de gestão de leads tem um retorno 

consideravelmente mais alto sobre o seu investimento”
3
. A consultoria Sirius Decision descobriu que 80% dos leads 

descartados pela area comercial efetuam uma compra em um período de 24 meses. Um estudo da Marketo 

descobriu um aumento de 20% nas oportunidades de venda de leads gerenciados.   

Está claro que é necessário colocar como prioritário a implantação de um processo  formal de gestão de leads na 

sua empresa. 

A verdadeira gestão de leads consiste no processo de criar relacionamentos com clientes qualificados 

independentemente da sua vontade de comprar. Ao contrário da percepção comum, no entanto, a gestão de leads 

não é um processo, mas uma conversa. Por definição não é possível montar um fluxograma de construção de 

relacionamentos. Imagine ir a um jantar ou a um encontro com toda a conversa definida antes mesmo de você 

chegar! Ao invés disso, a gestão de leads significa manter-se em contato enquanto ouve e reage adequadamente. 

Somente com esta visão “conversacional” da gestão de leads é possível colher os seus benefícios. 

As empresas B2B pesquisadas pela Marketo conseguiram aumentar o seu conjunto de leads qualificados em até 

50% com pouco ou nenhum investimento adicional. 

A Marketo tem informações extensivas sobre gestão de leads em seu site e em um seminário gravado, Getting 

Started with Lead Nurturing (click to play).  Este conteúdo é disponível online e sem registro (nota do tradutor: 

todo este conteúdo está disponível em Inglês). 

 Aqui estão  algumas dicas importantes que a Marketo compartilhou sobre gestão de leads eficaz:  

• Agregue valor – para eles, e não apenas para você. Cada interação com um lead tem que ser relevante e 

útil para ele. Se for muito promocional ou de pouco auxílio, o final do relacionamento vai estar a um 

clique de distância. Em um recente seminário pela internet da MarketingSherpa, Anne Holland 

compartilhou os cinco principais pontos que mais importam para as pessoas: segurança (manter o meu 
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emprego), facilidade (tornar o meu trabalho mais fácil), poder (conseguir mais poder), ganância 

(conseguir mais dinheiro) e ego (aumentar a fama da pessoa na empresa). 

• Disponibilize conteúdo em pequenas porções: A Internet mudou a forma como os decisores fazem 

compras para as empresas e afetou a forma como se absorve conteúdo. Raramente um comprador de 

uma empresa tem o tempo para ler um documento, assistir um seminário online de 60 minutos ou ler 

mais do que alguns destaques em um site. Na verdade, os compradores estão acostumados a absorver 

pequenas quantidades de  informação em pequenos períodos. Eu chamo isso de “a abordagem Youtube 

para a gestão de leads”. 

• Adeque seu conteúdo ao perfil do seu cliente. Clientes potenciais dão muito mais valor ao conteúdo que 

está direcionado ao mercado de atuação das empresas onde trabalham. De acordo com MarketingSherpa 

e KnowledgeStorm, 82% dos clientes potenciais dizem que o conteúdo focado especificamente para os 

seus mercados tem mais valor e 67% dizem que o conteúdo focado para suas funções profissionais é mais 

valioso. 49% dizem o mesmo para conteúdo focado no tamanho das suas empresas e 29% o mesmo para 

conteúdo focado em sua região geográfica. 

• Adeque o seu conteúdo às etapas de compra. Diferentes tipos de conteúdo aparecerão para 

compradores em diferentes estágios do ciclo de compras, por exemplo: 

o Levantamento de informações – A relevância nesta fase da compra é por informações como 

Melhores Práticas; 

o Pesquisa de preços – aqui o mais apelativo para o cliente potencial é disponibilizar comparações, 

críticas especializadas e informações de preço; 

o Negociação e compra – informações sobre a empresa e o suporte dado são mais relevantes nesta 

fase da compra; 

• Acertar o ritmo. É sempre difícil dizer com que frequência você deve enviar informações para os leads. O 

meu conselho genérico é que mais que uma vez por semana é muito e menos que uma vez por mês é 

insuficiente, e o ideal para a sua empresa está entre estes extremos. Uma tática que a Marketo usa é 

deixar que os próprios clientes potenciais determinem a frequência com que desejam receber 

informações, escolhendo entre semanal ou quinzenal. 

Uma boa maneira de aprender como montar o seu programa de gestão de leads é ver como outras 

empresas fizeram. A Marketo tem um seminário online que explica isso, que você pode assistir clicando 

neste link: Getting Started with Lead Nurturing (em inglês). 
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Papéis e responsabilidades 

Mais do que nunca, Vendas e Marketing precisam trabalhar juntos lado a lado. Como a forma de remuneração 

destas duas areas é diferente, é necessária uma boa liderança da direção da empresa. 

O Marketing  normalmente é remunerado com um salário mensal e tem uma visão de longo prazo, enquanto que 

Vendas é pago com base em comissões e tem um foco mensal de resultados e conversão de prospects. Isto quer 

dizer que cada área tem motivações objetivos e métricas diferentes.   

Este é um problema importante porque a Internet está revolucionando o processo de compra. Os clientes não são 

mmais clientes passivos, mas sim participantes ativos. Eles pesquisam e investigam. Se o momento estiver errado, 

Marketing vai mandar para Vendas um cliente potencial antes que ele esteja pronto para comprar, e isso pode 

aborrecer este cliente potencial. 

O departamento de Marketing precisa abordar o cliente antes e por mais tempo. Cada lead tem que ser 

gerenciado e desenvolvido antes de ser enviado para vendas. E uma vez que for enviado para vendas, Marketing 

precisa continuar envolvido caso o cliente queira mais informações – é imperativo que a empresa se apresente 

como uma só perante o cliente potencial. Com o poder que o cliente possui no atual processo de compras, sua 

empresa provavelmente não terá uma segunda chance.  

PROVANDO O ROI USANDO MÉTRICAS CHAVE 

É imperativo que você tenha resultados mensuráveis – assim o seu chefe e a diretoria da sua empresa podem 

tangibilizar os ganhos que são realizados.  

Abaixo listo as métricas mais comuns: 

• Quantidade de oportunidade de vendas dividida pelo número de leads = percentual de leads 

• Percentual de Oportunidade de Vendas Qualificadas que resultam em vendas 

• Faturamento mensal de vendas divididos pela quantidade mensal de vendas = valor médio da venda. 

Multiplique este valor médio por 12 para ter a média anual. 

• Divida a receita bruta em reais gerada em 12 meses de venda e subtraia o custo de vendas. Divida 

este número pelo custo da sua campanha de geração de leads e você terá o retorno do investimento.   

Existem outras boas fonts de Métricas de Marketing como MarketingNPV e o livro Marketing Metrics de Paul 

Ferris. Ron Shelvin é o autor de um bom blog de marketing em marketingroi.wordpress.com.   
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Seja encontrável 

Você viu como os decisores de compra procuram na Internet para a solução dos problemas das suas empresas. 

Você transformou o seu site em um portal cheio de conteúdo educacional sobre os seus produtos e serviços. Você 

colocou os seus “tentáculos” em todos os lugares onde os decisores podem estar. Mas como você se certifica que 

eles encontrarão o seu site quando começarem a procurar?  

Precisamos falar sobre Page Ranks. É simplesmente muito importante para passar batido.  

Os decisores de compra descrevem os problemas que suas empresas enfrentam digitando palavras-chave no 

Google. O Google usa seu algoritmo secreto e mostra na tela os resultados da pesquisa.   

Como o Google faz isso e como você pode certificar-se que o seu site vai aparecer? 

O Google e os outros sites de busca classificam os sites nos resultados de busca de acordo com a relevância que 

cada site possui com as palavras chave colocdas. Esta relevância é calculada tanto olhando em características da 

página como o conteúdo no seu site como fatores externos ao seu site na forma de links que o seu site possui. Os 

fatores externos ao seu site são os maiores influenciadores na forma como o seu site sera classificado pelas 

ferramentas de busca. 

COMO EU ME ASSEGURO QUE O MEU SITE APARECERÁ NAS PRIMEIRAS COLOCAÇÕES QUANDO O MEU CLIENTE 

POTENCIAL FIZER UMA BUSCA? 

A chave para entender isso é saber que o Google está tentando encontrar os melhores sites para as palavras-chave 

utilizadas nas buscas.   

Como o Google determina qual o site que mais se aproxima da busca? Ele procura pelo conteúdo do seu site e 

também para muitos outros sites que tem links para o seu site. Cada link é um vot. Mais votos dão uma 

classificação melhor.   

Existem outras fonts para saber mais sobre a tecnologia dos sites de busca e como ela funciona. Eles dirão a você 

que é necessário usar tags (etiquetas) nos títulos do seu site para melhorar a sua popularidade como um todo. 

Mas quando eles começam a falar de “tópicos de relevância dos links para o site” eu chego no meu limite de jargão 

técnico. Como isso é muito chato, vamos usar uma abordagem diferente.   

A sua classificação no Google é essencialmente um concurso de popularidade. Assim, vamos usar como exemplo 

pessoas que querem ser populares. Se entendermos como uma pessoa pode se tornar popular, poderemos 

entender como o Google classificará melhor o nosso site. 

O QUE UMA PESSOA TEM QUE FAZER PARA SE TORNAR POPULAR?  

Comece com uma boa olhada no espelho. Ve algo que não gosta? Talvez você esteja um pouco acima do peso ou o 

seu cabelo esteja uma pouco grislaho. É hora de montar um plano e trabalhar em cima dele para resolver estes 

problemas. 
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Pintar os fio grisalhos, perder peso, malhar. Usar outras formas de melhorar a sua aparência, como implantes 

capilares, regimes, fazer uma lipo ou clarear os dentes. Há inúmeras coisas que podem ser feitas para melhorar a 

aparência.   

Meses depois, uma nova olhada no espelho. “Nossa, realmente ficou muito bom!”. Você dá um leve sorriso 

pensando an sua nova silhueta e nos seus dentes branquíssimos. Mas você é popular? Alguém notou você? Ë nessa 

hora que você percebe que precisa fazer algo mais.  

É necessário conhecer pessoas. Você precisa que pessoas formadoras de opinião falem bem de você – afinal de 

contas, um elogio da Ana Hickman vale mais que um elogio de um fulano qualquer.  

No mundo da Internet, os sites mais antigos e que possuem mais conteúdo tem um desempenho melhor – como 

as universidades, a CNN e a Wikipedia. Estes sites são os formadores de opinião com mais credibilidade, então um 

“voto”deles significa muito mais que um “voto”de um site qualquer. 

Como fazer os formadores de opinião do mundo falarem bem de você? A Ana Hickman não convida você para o 

programa dela se você não tiver algo que realmente interesse para a audiência dela.   

Esta é uma forma simplista mas precisa de definir como a busca orgânica funciona. Tudo o que você fez para 

melhorar a sua aparência pode ser comparado com o trabalho que você tem para melhorar o seu site. Você tem 

que torná-lo “atrativo”. Sair e conhecer pessoas é o equivalente de conseguir links externos em outros sites para o 

seu.  

No algoritmo proprietário do Google, o que você faz no seu site tem algum peso, mas os “votos” dos outros sites 

tem um peso muito maior. 

Isso significa que: 

Quando um cliente potencial está procurando a solução do problema da empresa dele e digita 

palavras que resumem este problema no Google, o Google apresenta a ele os sites mais 

populares para estas palavras, conforme determinado pelo algoritmo. Se o seu site é popular, 

ele aparece na primeira página e é encontrado pelos clientes potenciais.   

Você tem duas opções para captar a atenção de quem descreve um problema da empresa com palavras chave no 

Google: Links Patrocinados e Busca Orgânica. 

Links Patrocinados é como a publicidade normal – você paga cada vez que um usuário clica no seu anúncio. Esses 

anúncios podem ser criados rapidamente. O Google tem um programa chamado Adwords e basta visitar 

www.adwords.google.com.br para se inscrever. É fácil, rápido e mensurável – porém não trás os resultados da 

Busca Orgânica.   

Os resultados da Busca Orgânica são “gratuitos”. Você não paga por clicks,  mas você tem que ser popular. Ser 

popular, como vimos, leva tempo e demanda esforço – mas os resultados são melhores porque é esta parte da 

busca que as pessoas usam mais. 
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O mais importante é levar em conta o seu objetivo. Se você precisa de resultados rápidos, vale a pena usar Links 

Patrocinados como o do Google Adwords. Se você quer um retorno melhor do seu investimento e está disposto a 

trabalhar por isso, use a busca orgânica. Você também pode usá-las em conjunto – invista pesado em Links 

Patrocinados, ao mesmo tempo que constrói o conteúdo do seu site. Conforme o tempo passar e os seus 

resultados da busca orgânica melhorarem, você pode diminuir o seu investimento em Links Patrocinados. Se você 

conseguir estar no topo da busca, tanto em Links Patrocinados como em Busca Orgânica, você estará muito bem.  

A discussão detalhada de como otimizar a busca orgânica e os Links Patrocinados foge do espectro deste relatório. 

Boas fontes online a respeito deste assunto estão nos sites SEOMoz e  no Website Grader do HubSpot. 

PÁGINAS DE DESTINO 

Converter visitantes em clientes potenciais significa que eles não irão apenas clicar no seu link ou anúncio, mas 

que eles visitarão um site que seja relevante e adequando ao que procuram, gerado o mínimo de “ruído”.  

A primeira página que é visitada no seu site quando alguém clica em um link é chamada de Página de Destino. A 

página de destino entrega o conteúdo descrito no site? Ela é simples e atraente? A oferta é clara? É muito 

importante que você elimine qualquer “ruído” que possa existir no momento que o cliente chega à Página de 

Destino.  

Muitas empresas cometem o erro de colocar um link para a sua página principal (Home Page). Imagine tornar-se 

interssado em um produto e clicar nele, só para chegar em uma página corporativa que exige uma nova busca. A 

maioria das pessoas abandona a busca.   

Um bom exemplo: conforme eu salvo este document (escrito no formato do Word 2007 e do Word 2003) a 

Microsoft manda um aviso que “7 imagens podem mudar de posição” e pede que eu “Clique Aqui” para saber 

mais. Mas quando eu “Clico Aqui” eu vou para uma página genérica de ajuda. Eu não fico navegando no site da 

Microsoft para saber mais e os visitantes do seu site também não ficarão se a sua Página de Destino não for 

relevante. 

Você pode conferir no site da Marketo mais informações sobre as possibilidades de uma Página de Destino. Outra 

boa fonte é MarketingExperiments. 
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CONCLUSÃO 

O processo de compra do consumidor mudou. Assim como mudaram as maneiras de encontrar novos clientes.  

Abaixo listo algumas ações que você precisa implantar: 

• Transforme o seu site em um portal educacional sobre o seu produto e serviço. 

• Disponibilize conteúdo interessante em qualquer site que um cliente potencial possa visitar. 

• Mantenha contato com os clientes que ainda não estão prontos para comprar. 

• Personalize o conteúdo e interaja com o comportamento online. 

• Use critérios objetivos para determiner quem está e quem não está pronto para comprar. 

• Crie métricas para medir as suas campanhas e provar o seu valor. 

A Geração de Demanda funciona. Muitas empresas tem obtido bons resultados. Você também pode conseguir 

estes resultados. Vamos começar?  

 

Também convidamos você para visitar o nosso site para continuarmos esta discussão: FindNewCustomers.net 

The Fearless Competitor, Jeff Ogden 

+(1)(516) 284-4930 - comercial 
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APÊNDICE 

KIT PARA GERAÇÃO DE DEMANDA 

QUESTÕES E PROBLEMAS DE NEGÓCIOS 

1. A proposta de valor da nossa empresa – os resultados de negócios que nossos clientes obtém com o uso 

dos nossos produtos e serviços é:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

A resposta deve ser específica e restritiva. Por exemplo: se os seus clientes diminuem o custo da 

mercadoria vendida em 27,7% no primeiro semestre sem fazer novas contratações, esta é uma proposta 

de valor. “Nossos clientes obtém uma reduç~so no custo da mercadoria vendida” não é uma boa 

resposta. 

2. Nosso perfil de cliente ideal é: 

 

 

IDÉIAS E PERFIS 

1. Os três principais problemas que os nossos clientes potenciais enfrentam são 

a. ___________________________________ 

b. ___________________________________ 

c. ___________________________________ 

2. Os três principais veículos de comunicação para falar com nossos clientes potenciais são: 

a. ___________________________________ 

b. ___________________________________ 

c. ___________________________________ 
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CONTEÚDO EDUCACIONAL 

1. _______ Nosso Marketing muda com base no comportamento online dos nossos clientes. (S/N) 

2. Preencha  a terceira coluna na tabela de processo de compra abaixo. Concentre-se em fornecer conteúdo 

educacional baseado no perfil do executive envolvido no processo de compra. Por exemplo, um Diretor 

Industrial tem um problema com custos de refação, mas não sabe que existe uma forma melhor de 

trabalho – como você vai “falar” isso para ele? 

ESTÁGIO DE COMPRA AÇÕES CONTEÚDO DE MARKETING 

DESPREOCUPADO/ SEM 

PROBLEMAS 

Acessa a Internet e procura por 

boas idéias. Como isso é fácil e 

rápido, os decisores fazem isso 

mais frequentemente. Eles 

simplesmente navegam. 

 

POSSUI UM PROBLEMA 

 

Qual é o tipo de problema? Como 

outros resolveram este problema? 

Acessa a Internet e pesquisa como 

outros resolveram o problema que 

está enfrentando – pergunta no 

Linkedin e no Twitter, lê blogs, etc. 

 

PRECISA DE UMA SOLUÇÃO Acessa a Internet e pesquisa 

soluções disponíveis. Assiste uma 

apresentação em flash no site. 

Revê estudos de caso. 

 

ANÁLISE 

 

Quais as melhores alternativas?  

Acessa a Internet e procura por 

avaliação de fornecedores, preços, 

estudos de caso e mais. Monta 

uma seleção final. Conversa com 

um vendedor. 

(Pergunta no Linkedin e no 

Twitter, lê blogs, etc.) 
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3. Qual a maior mudança no comportamento de compra? 

______________________________________________ 

4. List três ações que você pode fazer para abordar clientes potenciais o mais cedo possível no ciclo de 

vendas quando eles estão começando a fazer suas pesquisas online. 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

c. _________________________________________ 

COLABORAÇÃO ENTRE MARKETING E VENDAS 

1. ____ Marketing e Vendas tem uma relação professional próxima e encontram-se regularmente (ao menos 

quinzenalmente) (S/N) 

 

2. ____ Nossa diretoria tem a liderança necessária para alinhar as métricas e objetivos de Vendas e 

Marketing (S/N) 

 

3. ____ Nós temos um processo bem documentado para a gestão e classificação de vendas(S/N) 

 

CLASSIFICAÇÃO DE LEADS  

1. ____ Existe um processo claro e documentado para a classificação de Leads (S/N) 

 

2. ____ A Diretoria de Vendas está ativamente envolvida na definição de boas classificações de vendas (S/N) 

 

3. ____ Nós estamos além de orçamento e autoridade, avaliando fatores como comportamento online 

(alguém visitando a sua página de preços pela segunda vez está demonstrando um interesse maior em 

comprar) (S/N) 

 

MÉTRICAS E INDICADORES 

1. ____ Temos uma visão bem definida de marketing e vendas – do primeiro encontro ao pós venda (S/N) 
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2. As quatro métricas mais importantes que usamos para medir a eficiência das nossas ações de marketing 

são:  

 

a. ___________________________________________________________________ 

 

b. ___________________________________________________________________ 

 

c. ___________________________________________________________________ 

 

d. ___________________________________________________________________ 

 

3. ___ Nossas métricas são revistas no mínimo trimestralmente (S/N) 

SENDO ENCONTRADO QUANDO O CLIENTE COMEÇA A PROCURAR 

1. Nossas três palavras chave no Google e o seu tráfego mensal são: 

a. ___________________________________ 

b. ___________________________________ 

c. ___________________________________ 
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ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES 

Findnewcustomers.net  - Site associado a este relatório. 

MELHORES PRÁTICAS PARA GERAÇÃO DE DEMANDA E GESTÃO DE LEADS 

Bulldogma, Solução gratuita da Bulldog 

Marketo B2B Resources 

Marketo Blog 

CEO Ideas blog 

Lista de blogs de Marketing B2B 

EMPRESAS DE AUTOMAÇÃO DE MARKETING 

Marketo, Eloqua, Vtrenz 

HubSpot, SEOMoz 

IDÉIAS E MÉTRICAS DE MARKETING 

MarketingNPV 

DICAS TÁTICAS DE VENDA – SAIBA QUANDO ABORDAR O CLIENTE 

WarpSales by Acrelic 

IDEIAS DE LIDERANÇA EMPRESARIAL 

Sirius Decisions, CSO Insights 

PROPOSTAS DE VALOR E OUTRAS BOAS IDEIAS  

Selling to Big Companies – site e livro de Jill Konrath. 

Compre o livro Selling to Big Companies na Amazon.com. 
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NOSSO PATROCINADOR 

SOBRE MARKETO 

UNINDO MARKETING E VENDAS PARA GERAR RECEITA E MELHORAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARKETING 

Marketo é a empresa de automação de marketing que mais cresce. A Marketo fornece um software B2B 

sofisticado e fácil de usar que ajuda as áreas de Marketign e Vendas a trabalharem juntas para gerar receita e 

aumentar a prestação de contas de marketing.  

Os sistemas de Gestão de Lead e Ideias de Leads para Vendas incluem email marketing, gestão de leads, 

classificação de leads e relatórios de retorno de anúncios online para gerar e qualificar leads de vendas, diminuir 

o ciclo de vendas, demonstrar o retorno do investimento em marketing e gerar aumento de receita. 

Diferentemente de outras ferramentas de automação de marketing, Marketo é uma ferrramenta sofisticada e fácil 

de usar, que oferece um modelo personalizado para conseguir clientes, sem cobrança de set up ou integração.  

Marketo foi recentemente eleita como “A Melhor Solução de Automação de Marketing” pelos clientes do 

Force.com AppExchange do Salesforce.com. 

Saiba Mais: 

• Marketo Demo 

• Marketo Customer Testimonials 

• Marketo Success Stories 

• Marketo Datasheet 

Você pode falar com a Marketo ligando para +(1) (650) 655-4830 ou enviando um email para sales@marketo.com.  

Você também pode saber mais visitando www.marketo.com. 
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conhecido como o Concorrente Destemido, que dá nome ao seu site (Fearless 

Competitor). Ele também é um expert  em ajudar empresas a conseguir novos 
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COMO CONSEGUIR NOVOS CLIENTES 

O GUIA DEFINITIVO PARA GERAR DEMANDA PARA OS PRODUTOS E SERVIÇOS 

DA SUA EMPRESA 

 

Jeff também apresentou uma sessão sobre Geração de Demanda no CMO 

Thought Leadership Summit na cidade de Nova York. Ele também é o autor do popular blog Fearless Competitor – 

que está replete de dicas e idéias sobre vendas e marketing.  

Em uma empresa multinacinal de software, Jeff foi convidado para liderar uma equipe de 25 pessoas no maior e 

mais exigent cliente da empresa. Ele e seu time aumentaram a receita em 242% em apenas 12 meses enquanto 

levaram o principal concorrente à falência. Ele também liderou a area de vendas e marketing a nível mundial para 

uma empresa britânica e ajudou a transformar esta empresa de uma companhia centrada em produto/ tecnologia 

em uma empresa focada no consumidor, sendo imediatamente apontada como a 14ª maior empresa em 

crescimento do Reino Unido. 

Jeff também é um empreendedor, tendo fundado duas empresas. Nascido e criado em uma pequena cidade do 

meio oeste americano, Jeff agora vive próximo à cidade de Nova York com sua esposa e seus três filhos. 

 


