Venda mais:
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para prospectar
novos clientes
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Introdução
No contexto de operações diárias de uma empresa, vender mais,
ao mesmo em que figura como um dos principais objetivos
perseguidos por gestores e líderes, também desponta como um
dos seus maiores desafios. A competitividade que marca os mais
diferentes segmentos torna essa uma ação complexa, que exige
estratégia e amplo conhecimento sobre o mercado e o consumidor.
Na prática, aumentar as vendas é fruto de um processo gradativo,
em que boas práticas, análises e a utilização de ferramentas e
soluções tecnológicas são alguns dos pilares para o sucesso.

A seguir, preparamos um guia completo para a prospecção de

Embora essa não seja uma tarefa simples, é plenamente possível

clientes. Nele, você descobrirá a importância dessa medida, suas

aumentar a performance nas negociações, sobretudo quando

principais etapas e, ainda, entenderá qual o melhor caminho para

se consegue otimizar o processo de aquisição de clientes — e é

desenvolver uma estratégia realmente efetiva. Continue a leitura

justamente nesse ponto que queremos contribuir.

e confira!
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O que é prospecção de clientes?

O QUE É PROSPECÇÃO DE CLIENTES?

De maneira mais técnica e concreta, a prospecção
de clientes nada mais é do que o conjunto de ações
que objetivam o aumento da base de consumidores
de uma empresa. Em outras palavras, a prospecção
está relacionada com o processo de busca e
identificação de consumidores em potencial, isto
é, pessoas com características aderentes aos
produtos e serviços oferecidos por um negócio.
Terminologicamente, a prospecção de clientes tem um
significado simples. Contudo, quando se avalia o termo
do ponto de vista prático, se percebe a complexidade
dessa ação. Conquistar o potencial consumidor,

O mercado é altamente competitivo. São inúmeros

nutri-lo com informações sobre um produto/serviço

negócios e profissionais disputando o mesmo espaço

e, mais do que isso, criar um interesse concreto em

na mente do consumidor, de modo que ganhar a sua

solucionar suas dores e necessidades a partir das

atenção, confiança e fidelidade passa a depender —

ofertas da empresa não é uma missão simples.

e muito — da aplicação das estratégias certas.
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O QUE É PROSPECÇÃO DE CLIENTES?

PROSPECT X LEAD: QUAIS
AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS?

Ou seja, estamos falando daquele indivíduo
que ainda não sabe ao certo se a empresa
pode ajudá-lo de alguma forma. Em termos

No contexto da prospecção de clientes, esses dois

mais técnicos, é alguém que ainda precisa

termos comumente se fazem presentes. Na prática,

passar por um processo de qualificação, o que

estamos falando de conceitos diferentes, os quais

é feito ao longo de todo o funil de vendas.

indicam estágios distintos do relacionamento
da empresa com o indivíduo de forma geral.

Por outro lado, o prospect é aquele visitante
que já passou pelo processo de qualificação,

Assim, podemos entender um lead como um

já tem as informações de que necessita sobre

visitante que toma conhecimento a respeito

a empresa e sobre sua proposta, sendo capaz de

dos produtos/serviços da empresa por meio,

decidir se ela atende ou não às suas necessidades.

por exemplo, de um canal externo, como um

Em outras palavras, o prospecta é um consumidor

site, um material disponibilizado gratuitamente,

em potencial, isto é, a pessoa que já representa

uma landing page ou algo do gênero.

uma perspectiva de venda para o negócio.
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Por que a prospecção de clientes é
essencial para aumentar as vendas?

POR QUE A PROSPECÇÃO DE CLIENTES É
ESSENCIAL PARA AUMENTAR AS VENDAS?

Indo direto ao ponto, é preciso deixar claro que

A prospecção é como pescar em alto-mar: diante

a prospecção está diretamente associada ao

da imensidão do mar, se você não tem informações

potencial de vendas de uma empresa.

concretas e seguras sobre o melhor lugar para
lançar a rede, dificilmente conseguirá pescar algo.

Assim, a lógica é que quanto mais eficiente for
o processo de prospecção, melhores poderão
ser os resultados obtidos a partir das vendas.

Assim também é a prospecção. Sem informações
mais segmentadas dos consumidores, fica mais
difícil agir com pontualidade, sobre aquelas pessoas
cujas necessidades e dores a sua empresa é capaz

Não é difícil entender o porquê dessa relação tão

de solucionar e, com isso, fechar uma venda.

direta. Basta pensar que quando a empresa prospecta
de forma eficiente, significa que ela conhece

A prospecção é uma das bases para o processo de vendas

melhor o perfil do seu consumidor em potencial,

de uma empresa. Na realidade, ela antecede a venda,

de modo que pode não só oferecer produtos mais

auxiliando na criação de um cenário mais promissor

alinhados a esse perfil, mas garantir interações

para as negociações, estabelecendo vínculos por meio

mais ricas e produtivas, o que contribuirá bastante

de características chaves do consumidor e criando o

para o processo de qualificação do lead.

cenário mais rico e promissor para a concretização.
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Quais são as etapas e elementos da prospecção de clientes?

QUAIS SÃO AS ETAPAS E ELEMENTOS DA PROSPECÇÃO DE CLIENTES?

Como dito, o sucesso nas vendas

ELEMENTOS DO PROCESSO DE PROSPECÇÃO DE CLIENTES

de uma empresa está diretamente
associado à forma como a prospecção

DEFINIÇÃO DA BUYER PERSONA E ICP

de clientes é realizada. Como essa
tarefa hoje é vista como uma verdadeira

A definição da buyer persona é, basicamente, o ponto de partida do processo de

estratégia para otimizar os resultados

prospecção. É a partir dessa ação que se consegue identificar o público que mais

de um negócio, é natural que existam

tem aderência às ofertas da empresa e aumentar a produtividade nas vendas.

algumas “metodologias”, isto é, algumas
boas práticas para se conseguir

A buyer persona, na prática, é uma representação do seu cliente ideal. Ou seja,

tirar o máximo proveito dela.

ela traz uma descrição mais detalhada do público-alvo, indo além das questões
genéricas, como sexo, idade e localização. Aqui, pode-se incluir preferências de

Nesse sentido, existem algumas etapas

compras, hábitos cotidianos, interesses e afins.

no processo de prospecção, assim
como alguns elementos básicos. Como

Além disso, a definição do Ideal Customer Profile (ICP) também é essencial.

nosso objetivo é entregar um guia

Diferentemente da buyer persona, aqui se traça um perfil mais generalizado,

sobre o assunto, detalhamos melhor

considerando as características em comum que o público apresenta. Apesar

cada um desses elementos e etapas da

de não ser uma análise muito detalhada, ajuda a empresa a compreender quem

prospecção de clientes, a fim de que a sua

é o consumidor que mais tem chances de comprar os seus produtos e se sentir

empresa consiga vender mais. Confira!

satisfeito com isso.
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QUAIS SÃO AS ETAPAS E ELEMENTOS DA PROSPECÇÃO DE CLIENTES?

ESTABELECIMENTO DE MATRIZ DE OBJEÇÕES E QUALIFICAÇÃO
Durante a execução de uma estratégia de prospecção, é natural que entraves
surjam no relacionamento entre empresa e cliente. As chamadas objeções de
vendas dificultam o fechamento do negócio, mas não o inviabilizam totalmente
— isso se o profissional souber como reagir diante delas.
Nesse sentido, é muito importante que a empresa já defina, previamente, a sua
matriz de objeções. Ou seja, é preciso conhecer quais as justificativas mais
utilizadas por clientes para recusar uma venda ou postergá-la.
Na prática, esse levantamento estratégico já permite que o profissional de vendas
faça contato munido das informações e soluções necessárias para contornar
eventuais dificuldades. Do mesmo modo, conhecer quais os elementos que mais
fortalecem as negociações e que contribuem para que o consumidor se torne um
cliente, também facilita abordagens futuras. Dessa forma, a força de vendas pode
investir naquilo que é mais atrativo e eficiente para as conversões.
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QUAIS SÃO AS ETAPAS E ELEMENTOS DA PROSPECÇÃO DE CLIENTES?

REALIZAR PESQUISA DE MERCADO
O mercado da sua empresa pode ser bastante amplo e

É preciso inovar nas abordagens, ir além do senso

competitivo, de modo que o consumidor pode encontrar

comum e alcançar um espaço único na mente do

inúmeras alternativas para solucionar suas dores e

consumidor. Para isso, uma ferramenta indispensável

necessidades. Ou seja, existe uma grande quantidade de

é a pesquisa de mercado.

empresas ofertando produtos e serviços semelhantes
— senão idênticos. Nesse cenário, prospectar se torna

A pesquisa de mercado ajudará as equipes de vendas a

ainda mais desafiador.

identificar oportunidades, como brechas no seu nicho de
atuação, necessidades ocultas do consumidor e novas

Desse modo, é imprescindível que a sua
empresa seja conhecedora do mercado.
Esse é o ponto de partida para a criação
de diferenciais e aprimoramentos
nas técnicas de prospecção.

tendências que podem ser exploradas. Além disso, a
pesquisa de mercado fortalece a compressão sobre a
concorrência, seus produtos, pontos fortes e fragilidades,
fornecendo assim um suporte informativo valioso para
ajustes em estratégias.
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QUAIS SÃO AS ETAPAS E ELEMENTOS DA PROSPECÇÃO DE CLIENTES?

ETAPAS DE PROSPECÇÃO

DEFINIÇÃO DOS CANAIS DE PROSPECÇÃO

DEFINIÇÃO DAS TÉCNICAS

A prospecção é um

Hoje há uma diversidade enorme de canais em que é

Além do canal de prospecção, é preciso definir quais as técnicas

processo estratégico e,

possível estabelecer ligações com clientes em potencial.

que podem trazer os resultados mais expressivos para as

como tal, segue uma lógica

Cada tipo de canal reserva suas particularidades,

ações. Por exemplo, investir em uma estratégia online, focada

estruturada de fases que a

oferecendo interações de maneiras distintas. Por isso, é

na presença ativa em redes sociais e no desenvolvimento de

tornam ainda mais efetiva.

muito importante que os gestores e as equipes de vendas

um portal próprio da empresa, no qual o consumidor pode ter

Vejamos!

saibam definir quais os meios mais eficientes para se

acesso às ofertas e se nutrir na sua jornada de compras.

relacionar com o cliente.
Além dessas técnicas, hoje é muito comum a utilização
Por exemplo, durante muito tempo o canal mais utilizado

do e-mail marketing, uma estratégia capaz de firmar

na prospecção foi o telefone. Ao se conseguir o contato

contatos periódicos com uma grande quantidade

de um indivíduo, passava-se a fazer ligações constantes

de pessoas, sem necessariamente demandar altos

para oferecer informações e serviços. Esse, sem dúvida,

investimentos. Vale lembrar, contudo, que o sucesso

ainda é um canal muito explorado. No entanto, existem

do e-mail marketing depende da qualidade das listas de

muitos outros que podem ser utilizados, como as redes

disparo. Essas listas precisam ser segmentadas, levando

sociais, centrais de vendas e de atendimento, além do

em conta as características certas dos destinatários. Caso

portal da empresa na internet.

contrário, os resultados podem não ser tão promissores.
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QUAIS SÃO AS ETAPAS E ELEMENTOS DA PROSPECÇÃO DE CLIENTES?

DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES
O sucesso na prospecção não é algo matemático, visto

Por outro lado, pode haver aquele que é

que muitas são as variáveis capazes de interferir. Porém,

mais desenvolto e eficiente em negociações

como estamos tentando mostrar, é possível tornar o

pessoalmente. Por isso, é preciso definir

processo mais sistematizado e com alto potencial de
resultados. Para isso, um dos cuidados necessários é
definir as responsabilidades de cada membro da equipe.
É muito importante que cada profissional saiba
exatamente o que deve fazer e quando fazer. Isso é

suas responsabilidades, aproveitando
ao máximo suas habilidades.
Nesse contexto, vale deixar claro que é crucial que as
responsabilidades da equipe de vendas sejam, pelo menos,

importante porque no seu time de vendas certamente

segmentadas entre hunters e closers. Isto é, entre aqueles

existem profissionais com atributos mais indicados

que vão atrás de novos leads e aqueles que os ajudarão a

para estabelecer contatos à distância.

avançar na jornada de compra.
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Como desenvolver uma estratégia efetiva?

COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA EFETIVA?

Agora que você já conhece os
elementos e etapas do processo
de prospecção, já é possível
desenvolver uma estratégia
com mais precisão. No entanto,
para tornar as coisas ainda mais
simples, reunimos algumas
orientações que podem ajudar você
a estruturar suas ações de forma
ainda mais efetiva. Acompanhe!
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COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA EFETIVA?

DEFINA QUAL O TIPO DE
PROSPECÇÃO MAIS INDICADO
PARA A EMPRESA
Prospectar clientes, fazendo uma análise

Nesse caso, por exemplo, é preciso estabelecer

Por outro lado, estratégias de outbound também

mais profunda, é uma verdadeira arte. É preciso

o tipo de ação mais indicada, como a inbound

podem ser utilizadas. Aqui, o foco está em divulgar

prever objeções, antever dificuldades, criar

e outbound. Falamos isso porque pode ser que

o negócio, ser visto pelo potencial cliente, indo

situações favoráveis às negociações e gerar

o mais indicado seja explorar a prospecção

atrás dele de forma mais ativa. Na prática, é

valor para as ofertas da empresa. Para isso,

inbound, ou seja, sem necessariamente ir

muito comum o uso da prospecção outbound

o profissional de vendas precisa ser altamente

atrás do cliente, mas despertando o interesse

por meio de anúncios em rádio e tv. Além disso,

efetivo, explorando cada tipo de estratégia.

dele, fazendo com que o próprio lead tome a

também é possível explorar a técnica nos meios

decisão de se relacionar com a empresa.

digitais, como em anúncios em sites, e-mails etc.

Atualmente, a prospecção pode acontecer
de formas distintas, a depender sempre das

No inbound, diferentes técnicas podem ser

necessidades da empresa e, também, do

aplicadas para gerar esse interesse no potencial

perfil do seu público. Por essa razão, definir

cliente. É possível ofertar materiais informativos

o tipo de prospecção mais indicado é um dos

e conteúdos ricos, que sejam capazes de

passos estratégicos para se obter sucesso.

solucionar dúvidas e problemas, por exemplo.
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COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA EFETIVA?

AVALIE O PORTFÓLIO
Em muitos casos, é comum que as equipes de vendas
direcionem seus esforços apenas para identificação
de oportunidades externas, esquecendo de avaliar
o próprio portfólio de clientes da companhia.
Esse não é o cenário ideal, já que muitas oportunidades
podem ser perdidas internamente. Nesse sentido,
é muito importante desenvolver a prospecção,
também, a partir da própria carteira de clientes da
empresa, avaliando seu histórico, por exemplo.
Assim, analise quando foi a última vez que um
cliente negociou com a empresa. Tente identificar
os motivos que levaram ao afastamento e, com base
nesses dados, busque retomar contatos, agendar
visitas e converter interações em vendas.
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COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA EFETIVA?

PEÇA APOIO AOS
CLIENTES ATUAIS

DESENVOLVA UMA ESTRATÉGIA DE
RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

As indicações, feitas por clientes

No processo de prospecção de clientes, tão importante quanto identificar

antigos da empresa, sem dúvida,

os consumidores com algum tipo de interesse nos produtos e serviços da

têm um grande impacto na

empresa, é estabelecer um relacionamento eficiente e rico com eles.

prospecção dos novos. Explorar
essa tática pode trazer resultados

Esse relacionamento é a chave para o sucesso na prospecção. É dessa forma

bastante positivos, sobretudo

que se consegue conhecer melhor um lead, entender suas dores e necessidades

porque não requer um grande

e, então, ofertar soluções mais alinhadas à sua realidade. Isso aumenta muito a

esforço por parte do negócio.

probabilidade desse lead se tornar um prospect e posteriormente um cliente.

Nesse contexto, você pode pedir

Hoje, existem diversas formas de se estabelecer e aprimorar o relacionamento com

esse apoio aos seus clientes

os destinatários das ofertas da empresa. As listas de e-mail são bons exemplos. Por

antigos, oferecendo vantagens,

meio delas, é possível nutrir os leads com informações estratégicas, aumentando o

bônus ou qualquer atrativo para

seu interesse nas ofertas da empresa e melhorando a sua percepção. Do mesmo modo,

quem indicar a empresa para

blogs também podem auxiliar nesse processo ao garantir o contato do indivíduo com

outros indivíduos ou negócios.

a marca, a partir de conteúdos e informações que reforçam a autoridade da empresa.
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COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA EFETIVA?

UTILIZE FERRAMENTAS PARA
DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES
Há muito tempo a prospecção de clientes
deixou de ser uma atividade burocrática
e extenuante para os profissionais.
Hoje, a tecnologia já oferece uma série
de recursos capazes de substituir uma
infinidade de abordagens improdutivas,
como via telefone, por estratégias mais
pontuais, segmentadas e produtivas.
Nesse contexto, fica claro a importância
de a sua empresa prospectar com o
auxílio de ferramentas modernas, as
quais podem contribuir para otimização
do tempo e da produtividade.
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Conheça o Lista Online Serasa Experian

Quando o objetivo é vender mais e otimizar o processo de

• tipo cliente (pessoa jurídica ou pessoa física);

prospecção de clientes da sua empresa, a Serasa Experian

• sexo e idade;

sai na frente no mercado ao oferecer uma solução

• perfil financeiro;

completa, capaz de reforçar o poder de segmentação

• porte da empresa;

das suas abordagens. A Lista Online é uma ferramenta

• faturamento presumido;

moderna e dinâmica que ajuda você a obter listas de

• ramo de atividade;

consumidores e empresas de forma simples e rápida.

• tempo de atuação da empresa;
• localização e muito mais.

Essa solução utiliza um vasto banco de dados
de consumidores e empresas em todo o Brasil.

Feita essa segmentação, a Lista Online Serasa

Assim, você será capaz de gerar listas realmente

Experian permite que você defina a quantidade

eficientes, a partir de um conjunto de filtros de

de registros que deseja adquirir. Assim, os custos

segmentação. Ou seja, a Lista Online dá a você total

podem ser mais bem dimensionados, de acordo

liberdade para estabelecer o perfil do seu público-

com o orçamento disponível. Por fim, é só efetuar

alvo, levando em conta características como:

o pagamento e baixar a lista gerada pela ferramenta.
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Conclusão
Na realidade de uma empresa, vender mais é reflexo
de uma série de ações estratégicas e de muito
trabalho. A prospecção de clientes, nesse contexto,
desempenha um papel de grande importância
para os negócios, permitindo contatos mais
qualificados, produtivos e potencialmente rentáveis.
Sem o planejamento das ações, dificilmente um
negócio consegue ser preciso em suas interações,
desperdiçando recursos e a sua força de vendas.
Por outro lado, quando as técnicas corretas são
aplicadas, as avaliações necessárias são feitas
e as ferramentas de suporte são utilizadas, os
resultados tendem a ser muito mais promissores.

23

sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado nacional, a Serasa Experian é responsável pelo
gerenciamento da maior base de dados da América Latina. Por meio dessa base,
oferece os relatórios mais precisos e eficazes do mercado, atendendo com precisão
e confiabilidade as demandas de empresas, empreendedores e consumidores,
reforçando suas decisões de crédito.
Além disso, a Serasa Experian oferece um portfólio estratégico de ferramentas e
soluções inovadoras para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Desde
2007 integra o grupo Experian, a maior referência mundial em serviços de informação!

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

