
Aumente suas vendas atacando os 
problemas certos! 

Wilson Caldeira 



Como aumentar vendas em 
empresas de base tecnológica  

Você consegue definir objetivamente quem é seu cliente e o que faz 
ele comprar? Você consegue transformar os problemas de seus 
clientes nos argumentos de venda de seus produtos e serviços? 

O material utilizado como apoio à vendas, como redes sociais, 
anúncios no Google, site, folder e outros, funciona da forma 
esperada?    

Você está satisfeito com o desempenho comercial da sua empresa? O 
esforço realizado pela equipe de vendas da sua empresa é 
convertido em novos clientes, na proporção imaginada?   
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COMUNICAÇÃO 
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Dê um passeio de 
presente para sua sogra 

querida! 



VENDER É UM PROBLEMA DE 
COMUNICAÇÃO 
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VENDEDOR CLIENTE VENDEDOR CLIENTE 

? 

Meus produtos, 
Meus serviços, 
Minha empresa 



COMUNICAÇÃO 
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O que deve 
ser FEITO 

O que você 
diz 

O que o 
outro 
escuta 

O que o 
outro 

entende 

O que o 
cliente FAZ 

Minha Empresa 
Meu Emprego 

Minha 
Empresa 

ENCAIXE PROBLEMA-SOLUÇÃO 

Por que ele está 
falando comigo? 

Vai resolver algum 
problema (da 
empresa) para 

mim? 
Minha 

quota de 
vendas 

VENDEDOR CLIENTE 



Por que prestamos atenção em 
algumas coisas? 
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¨  POR QUE  NOS ... INTERESSA ! 
¤ Possibilidade de solução de 

algum problema ou 
necessidade específica 
que temos 

SEI 
DESCREVER O 
PROBLEMA DO 
MEU CLIENTE 

? 



Eu sei como meu cliente compra? 
Estou falando com as pessoas certas? 

É o Dono? É o 
Presidente? 

É o Diretor 
Financeiro? 

É o gerente de RH? É o Gestor  de TI? 
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(   ) PAGA 
 
(    ) APROVA 
 
(    ) AVALIA/RECOMENDA 
 
(     ) UTILIZA 
 

SEI QUAIS SÃO 
OS PROBLEMAS 

DESSAS 
PESSOAS 
(CARGOS)? 



Conhecendo melhor o cliente 
Empathy Map 
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O que FALA e FAZ? 
 
•  Atitude em público 
•  Comportamento 
•  Aparência 

GANHOS / METAS 
•  Necessidades 
•  Medidas de Sucesso 

DORES 
•  Medos 
•  Frustações 
•  Obstáculos 

O que ESCUTA? 
•  Amigos dizem 
•  Chefe diz 
•  Influenciadores dizem 

O que VÊ? 
•  Ambiente 
•  Amigos 
•  Oferecido pelo mercado 

Como PENSA e SENTE? 
 
•  O que é importante 
•  Maiores preocupações 
•  Maiores aspirações 

CARGO 
OU FUNÇÃO 
 

EMPATHY MAP 



GANHOS / 
METAS 
•  Necessidades 
•  Medidas de 

Sucesso 

DORES 
•  Medos 
•  Frustações 
•  Obstáculos 

O que ESCUTA? 
•  Amigos dizem 
•  Chefe diz 
•  Influenciadores dizem 

O que VÊ? 
•  Ambiente 
•  Amigos 
•  Oferecido pelo mercado 

Como PENSA e SENTE? 
 
•  O que é importante  
•  Maiores preocupações 
•  Maiores aspirações 

-  Bem estar das pessoas 
-  Querem ter o pessoal certo, no lugar certo, com 

produtividade máxima  
-  - Se sintam felizes em trabalhar para essa 

empresa 

-Vendas pessoais ou via 
setor de compras 
-  Ver práticas que não 
produzem os resultados 
esperados 

-  Tangibilizar os problemas 
da sua área 

-  Colocar números nas suas 
demandas 

-  Ter um clima 
organizacional muito ruim 

-Ganhos de bônus por 
resultado 
-  Manter o turn over nos 

níveis mínimos 
-  Resolver problemas 

originados de outras 
áreas 

-     A equipe de TI interna 
-  A equipe de saúde 

ocupacional (própria ou 
terceiro) 

-  CEO 
-  As outras áreas da empresa 
-  Pares de outras empresas 
-  Baixa de produtividade 

Função: 
Gestor de 
RH 

Cliente:  
Empresa Grande Porte 

O que FALA e FAZ? 
 
•  Atitude em público 
•  Comportamento 
•  Aparência 

-  Gosta de falar de pessoas o tempo todo 
-  Se esforça para transmitir serenidade 



Meu cliente entende que eu quero 
resolver o problema dele?  
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Produto 

Oferta 



O que é a Oferta? 

¨  É o composto de produtos e serviços que resolve um 
problema de um determinado segmento de clientes. 

¨  ENCAIXE PROBLEMA-SOLUÇÃO. 
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Oferta: embrulhando o problema 
Exemplo: ERP 

¨  Software ERP genérico (produto) 
¤ Contas a pagar 
¤ Contas a receber 
¤ Receitas 
¤ Despesas 
¤ Conciliação bancária 
¤ Fluxo de caixa 
¤ Plano de contas 
¤ Emissão de boletos e NFe 
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Oferta: embrulhando o problema 
Exemplo: ERP 

¨  Software ERP genérico  
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SEGMENTO DE CLIENTES: Donos de Micro e Pequenas empresas com 
bom acesso a Internet 

PROBLEMAS: Excel é barato mas dá muito trabalho, ERPs existentes são muito caros e 
complicados, Não tem “equipe” de TI, Não tem “sala do servidor”, não tem BD, não 
tempo de ir a treinamentos, é complicado testar e ainda precisam gerir a empresa 

OFERTA: Um ERP básico (mas completo), ao preço de um excel, sem necessidade de 
equipe de TI, vários vídeos com ótimas dicas de gestão (e uso do produto) e sem 
necessidade de servidores ou BD para rodar o sistema (roda tudo em nuvem) 

PRODUTOS 

Vários Módulos e Limites 

R$ 29 a R$ 199 / mês 

SERVIÇOS 

Suporte Muita Informação (vídeos, guias, 
planilhas, exemplos, etc.) 



Exemplo do encaixe  
Problema-Solução 

POOPFREE 
“Nós somos a paz de espírito para os donos de cachorro 
que acham que o mundo não é a privada do 
animalzinho” 
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Nós somos X para Y 
 
Correlações  quando possível 
•  “A Ferrari dos softwares para hotéis” 
•  “Apple das botas para caminhada” 
•  “Casas Bahia dos ERPs para lojas” 



O Problema e as soluções existentes 

¨  Qual o 
problema e 
para quem é 
resolvido 
(pagante) 
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¨  O que já existe 
para resolver e 
porque não 
funciona 
direito? 



¨  DOG TRAINNING AND  
POOP COLLECTOR TOOL SET PLUS 

A sua solução para o problema 
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POOPFREE 

É COMO TER 
UM CACHORRO 

DE PELÚCIA! 



Melhor que os concorrentes 

¨  Matriz 
2 x 2 
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CONFORTO DO CACHORRO 
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Poop Vacuum 

PooTrap 

Sha 
Poopie 

POOPFREE 



Mensagem “MATADORA” 
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Você merece POOPFREE ... 
... afinal de contas, quem fez a m...., foi ele. 



NÍVEIS DE 
COMPREENSÃO DO  

PROBLEMA 

Qual é o momento do comprador em relação 
ao ENCAIXE PROBLEMA-SOLUÇÃO ? 
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1. NECESSIDADE 

2. DESEJO 

3. DEMANDA 

Minha Empresa 
Meu Emprego 

1.  Tenho esse problema? É 
importante resolve-lo? 

2.  Qual o melhor jeito de resolver 
esse problema? Quanto custa? 

3.  Quem resolve esse problema 
desse jeito e com esse orçamento? 

CLIENTE 
B2B 

PROBLEMA SOLUÇÃO 



1. NECESSIDADE 
Tenho esse problema? É importante resolve-lo? 

¨  O ponto de vista do cliente 
¤ Convive com o problema como se 

fizesse parte do negócio (“aqui 
sempre foi assim”) 

¨  Necessita de ... 
¤ conhecimento sobre o problema 

¨  O outro lado da moeda 
¤ Quem fizer o cliente enxergar o 

PROBLEMA primeiro... 
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IGNORA O 
PROBLEMA 

NECESSIDADE 

DESEJO 

DEMANDA 



2. DESEJO 
Qual o melhor jeito de resolver esse problema? 

¨  O ponto de vista do cliente 
¤  Reconhece o problema e o 

incômodo que causa 
¤ Não sabe como resolver, quanto 

custa ou quem pode ajudá-lo 
¨  Necessita de ... 

¤  consultoria 
¨  O outro lado da moeda 

¤ Quem fizer o cliente enxergar a 
SOLUÇÃO primeiro... 

21 NÃO SABE COMO 
RESOLVER O 
PROBLEMA 

NECESSIDADE 

DESEJO 

DEMANDA 



3. DEMANDA 
Quem resolve esse problema desse jeito? 

¨  O ponto de vista do cliente 
¤  Busca pela solução mais adequada 

(funcionalidade e orçamento) para resolver 
o problema 

¤  Envia pedido 
¤  Já tem um ou mais fornecedores em mente 

¨  Necessita de ... 
¤  respostas rápidas (com preço e prazo) 

¨  O outro lado da moeda 
¤  Alguém chegou ANTES de você... 
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ESCOLHE O 
FORNECEDOR 

NECESSIDADE 

DESEJO 

DEMANDA 



Como gerenciar o processo de compra 
em função do momento do cliente? 

23 

IDENTIFICAÇÃO 

ABORDAGEM 

CONVENCIMENTO 

FECHAMENTO 

CLIENTES 

FU
N
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100 

70 

20 

10 

1 m 
 
 
2 m 
 
 
2 m 
 
 
6 m 



Encaixe 
Problema-
Solução 

Abordagem 
de Mercado Comunicação Gestão de 

Vendas 

Processo de 
Vendas 

(metodologia) 

Mecanismos 
de vendas 

Visão Geral 

PRODUTOS & 
SERVIÇOS 

PROBLEMAS & 
NECESSIDADES 

SOLUÇÃO 

MARKETING VENDAS 

ENCAIXE PROBLEMA-SOLUÇÃO 
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PROBLEMA 



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM VENDAS 
PARA EMPRESAS DE TI 

Ataque os problemas certos e aumente seus 
resultados  

Não existe solução isolada que resolva essa questão! 

Como queremos apoiar as empresas de base tecnológica 
para aumentar o volume e qualidade das suas vendas? 



Como essa necessidade será 
resolvida? 

¨  Através de um programa composto por treinamentos 
coletivos, learning shots (discussões em grupo), 
consultorias e monitorias individualizadas para cada 
empresa. 
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Quais tópicos serão trabalhados? 

•  Você sabe realmente quem é seu cliente, 
qual problema dele você vai resolver e 
qual será a solução oferecida? 

O problema, o 
cliente e a solução 

•  Quais as melhores estratégias para 
divulgar seus produtos e serviços? A publicidade 

•  Quais as melhores estratégias de venda e 
gestão comercial para seus produtos e 
serviços? 

A Venda 

•  Quais as melhores estratégias de 
negociação que podem ser utilizadas por 
seu time de vendas? 

A Negociação 
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Detalhamento do programa 
Fluxo de execução 

Etapa 1 – Coletivo (16 hrs) 
Alinhamento 
•  Aulas expositivas de 4 horas para 

cada um dos tópicos apresentados.  

Etapa 2 – Coletivo (4 hrs) 
Learning Shot 
•  Discussão em grupo com foco nos 

desafios para implementar o 
aprendizado 

Etapa 3 – por empresa (2 hrs) 
Consultoria com diagnóstico 
•  Diagnóstico da situação atual em 

relação à cada um dos tópicos 

Etapa 4 – por empresa (2 hrs) 
Preparatória (não presencial) 
•  Análise e elaboração de 

recomendações para cada empresa. 
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Detalhamento do programa 
Fluxo de execução 

Etapa 4 – por empresa (2 hrs) 
Consultoria com recomendações 
•  Recomendações de melhoria em 

relação à cada um dos tópicos 

Etapa 5 – por empresa (2 hrs) 
Monitoria de implementação 
•  Avaliação da implementação das 

melhorias recomendadas 



Cronograma 

Etapa 1: 
Treinamentos Dias 09 e 10/07 de 8h30 às 18h. 
Etapa 2: Learning 
Shot Dia 17/07 de 8h30 às 12h30 
Etapa 3: Consultoria 
– Diagnóstico Entre os dias 11 a 13/08 de 8h às 18h30. 
Etapa 4: Consultoria 
– Recomendações 
(presencial) 

Entre os dias 16 a 18/09 de 8h às 18h30 
Etapa 5: Monitoria 

Entre os dias 20 a 22/10 de 8h às 18h30 
Local de todas as 
atividades Sede do MGTI. 
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Instrutor e Consultor 
Wilson Caldeira 

31 

FORMAÇÃO 

DIVERSAS 
EMPRESAS 

DE TI 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

ASSOCIATIVISMO MENTORIA/CONSULTORIA PARA STARTUPS Versão horizontal



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM 
VENDAS PARA EMPRESAS DE TI 

SÃO 28 HORAS COM 
FOCO EXCLUSIVO 
NAS VENDAS DA SUA 
EMPRESA. 
•  3 PARTICIPANTES POR 

EMPRESA! 

INVESTIMENTO TOTAL 
•  Associadas à Assespro-

MG, Fumsoft, SINDINFOR 
e Sucesu Minas 
•  R$ 2.070,00 

•  Não associadas 
•  R$ 2.490,00   

INSCREVA-SE AGORA! 
- VAGAS LIMITADAS 
ou 
•  Informações: (31) 

3194-7671 ou 
ariane@assespro-
mg.org.br 

EXCELENTE CUSTO/
BENEFÍCIO 
•  < R$ 25,00 p/hora p/

profissional  



Contatos 

¨   Wilson Caldeira 
¨   031 8872-8268 
¨   wilson@caldeiramarketing.com.br 
¨  www.caldeiramarketing.com.br 
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