
O que muda na 
forma de 
PROSPECTAR?
Pré-venda



Outbound e inbound

1 MAIS CONSCIENTES 

3 Conscientes da SOLUÇÃO

5 Inconscientes 

2Conscientes do PRODUTO

4Conscientes do PROBLEMA



Hábitos e Comportamentos 

Hábitos são coisas difíceis de adquirir, difíceis de manter, mas 
depois de internalizados são difíceis de alterar, trocar ou mudar. 
As pessoas tendem a adquiri-los durante a vida de forma 
espontânea e intuitiva, criamos e desenvolvemos crenças sobre 
formas de fazer as coisas, assim enraizando modos operacionais 
de realização de tarefas, tanto pessoais como profissionais, que 
passam a ser automáticas e imperceptíveis



Hábitos e Comportamentos



Hábitos e Comportamentos

Anseio/Desejo



O que fazer?



Demonstre o seu Real Valor 

“O que você tem para me oferecer?”

A percepção de Valor será expandida! Os valores que outrora eram benefícios específicos do cliente 
passam agora a ter outros “interesses”. Como: sustentabilidade, papel social, corrupção e integridade. 



Construa uma Comunicação digital

“O que você fala perdeu importância, vou pesquisar sobre e depois conversamos”

Provavelmente vamos ter um cenário de muitos querendo vender e poucos querendo comprar. Sofrendo 
com a escassez financeira e de confiança a questão investir ou não investir? Passa diretamente pelo 
medo errar, a forte sensação de não poder errar levará a uma certa paralisação, pedidos de espera tende 
a ser comum. Logo o risco tem que ser minimizado garantindo o “tiro certo”. Quem você diz quem é 
ou faz perde relevância e com a poder da Internet a pesquisa sobre a sua empresa ganha força. 



Crie uma conexão humana 

“Eu sou mais que um número ou um processo”

Esqueça o B2B e o B2C. O negócio e H2H de Humano para Humano. 

A relação humana será um elo indispensável para criar conectividade. O vendedor técnico especialista 
com foco no fechamento perderá espaço para o Consultor de negócios multidisciplinar com foco na 
investigação.  CUIDADO! Muito se fala de relacionamento ser indispensável para um negócio, até 
poderia ser verdade  se relacionamento não fosse confundido com intimidade, simpatia, tempo de 
relação, papo furado, etc… Você despertará o interesse gerando valor com o interesse genuíno na 
pessoa.  



Se reinvente rapidamente

“Me mostre algo novo”

Com a mudança acelerada da nossa rotina, vamos encontrar um novo “normal”. As relações já não 
serão como antes… Toda a forma de contato deve sofrer adaptações gerando a uma inovação forçada e 
abrupta. Quem não perceber isso rapidamente e tentar encaixar os mesmos processos, abordagens e 
valores antes da pandemia corre sérios riscos de não conseguir “entrar nos trilhos” a tempo. Alguns 
sinais estão claros, não fica na fase da negação!



Dicas 
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