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Você conhece 
seus clientes?

Quando comecei a 
trabalhar em vendas 
– há quase quarenta 
anos – aprendi que 
um dos segredos 
dos profissionais de 
sucesso era conhecer 
muito bem os produtos 
que vendiam. 

Passados alguns anos, 
me foi dito que, além 
de conhecer bem os 

produtos que compunham 
o portfólio, eu deveria 
conhecer os produtos da 
concorrência. Foram duas 
preciosas lições que me 
permitiram ganhar vários 
prêmios como vendedor. 
Mas isso foi há quase qua-
renta anos.

Hoje o vendedor que ape-
nas conhece os produtos da 
sua própria empresa e os 
dos concorrentes não tem 
condições de competir no 
mercado. Tão importante 
quanto esses dois conhe-
cimentos é o terceiro eixo 
desse tripé: é preciso co-
nhecer profundamente bem 
o cliente. Essa afirmação 
pode parecer óbvia para 
alguns. Mas na prática, 
poucos são os vendedores 
que realmente conhecem 
seus clientes. 

Em dois trabalhos de as-
sessment que realizei entre 
janeiro e fevereiro de 2018, 
pude comprovar que o grau 
de desconhecimento do 
vendedor sobre questões 
estratégicas relacionadas 
ao cliente é verdadeira-
mente assustador. Para 
se ter uma idéia, em uma 
amostra que representava 
um universo de cerca de 
250 profissionais de vendas, 
menos de 40% conseguiram 
comprovar um grau mínimo 
de intimidade com informa-
ções sobre o cliente (o mais 
assustador não é uma nota 
baixa neste quesito, mas 
sim o desvio padrão que foi 
inferior a 15).

Você pode estar pergun-
tando sobre o que esses 
vendedores não conheciam 
sobre o cliente. Eles não 
foram capazes de identificar 
os principais elementos da 
cadeia de valores do cliente, 
não foram capazes de listar 
os principais consumidores 
dos produtos fabricados 
pelos clientes, não conse-
guiram identificar as prin-
cipais ameaças do setor de 
atividade do cliente, não 
conseguiram identificar 
necessidades dos clientes 
ainda não atendidas.

Também, não souberam 
dizer que tipo de tecnologia 
poderia tornar os atuais pro-
dutos do cliente obsoletos, 
não souberam dizer quem 
poderia ameaçar a posição 
competitiva ocupada pelo 
cliente e, finalmente, não 
foram capazes de fazer um 
diagnóstico da importância 
estratégica daquela conta.

Ao ler a lista acima, alguns 
vendedores “da antiga” 
dirão que não lhes cabe res-
ponder a essas perguntas. 
Ledo engano. O vendedor 
do século XXI é um profis-
sional de vendas e não um 
tirador de pedidos, como 
tem dito todos os especia-
listas em vendas. Sugiro um 
exercício prático: faça uma 
lista de seus 3 principais 
clientes e veja se você sa-
beria responder a todas as 
perguntas que listei a pouco.

Caso tenha conseguido, 
parabéns. Você está no 
caminho certo.

Em caso negativo, não se 
deixe paralisar pela frus-
tração. Comece a ler bons 
livros, frequente cursos 
sérios (pessoalmente eu 
indico o MBA em Gestão 
Comercial da FGV), assine a 
Venda Mais, assista a vídeos 
apresentados por especia-
listas no assunto. 

Em outras palavras, invis-
ta em você mesmo e boas 
vendas.

 
(*) - É coordenador acadêmico do 

MBA em Gestão Comercial da FGV.
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News@TI
Livro Vantagem Digital 

@O livro é dividido em cinco ca-
pítulos: Vantagem Digital, em 

que o autor apresenta sua visão sobre 
as forças e movimentos que estão 
moldando a Era Digital;  Tecnologias 
Transformadoras, dedicado a investi-
gar as tecnologias transformadoras que 
estão mudando radicalmente o mundo 
da forma que conhecemos e aborda a 
tecnologia na perspectiva estratégi-
ca; Um novo olhar para a estratégia, 
capítulo que discute como produzir 
valor na Era Digital para a empresa e 
para seus stakeholders; DNA Digital, 
traz a análise das práticas usadas 
pelas empresas digitais, ajudando o 
leitor a reconhecer a que distância a 
empresa está do DNA Digital e que características precisará priorizar 
para amadurecer digitalmente e Cultura, Execução e Pensamento 
Estratégico, que reúne os demais conceitos dos capítulos anteriores 
de modo a racionalizar a jornada de transformação digital da empresa 
(https://www.amazon.com.br/Vantagem-Digital-Guia-Pr%C3%A1tico-
-Transforma%C3%A7%C3%A3o/dp/8550803219).

Trigg e Visa levarão brasileiros para os Estúdios 
Warner Bros

@Após anunciar a parceria com a CCXP pelos próximos 3 anos, 
com descontos exclusivos para o evento e ações inéditas, e lançar 

os cartões com as artes oficiais dos personagens da DC, dessa vez, a 
fintech, em parceria com a Visa e Warner Bros, vai além: levará um 
cliente com acompanhante, com tudo pago, para conhecer os Estúdios 
Warner, em Los Angeles. Para participar, os clientes Trigg devem se 
cadastrar no programa Vai de Visa, pelo app da Trigg ou direto no site 
www.vaidevisa.com.br. A cada compra a partir de R$10 com o Trigg 
Visa, o cliente ganha um número da sorte para concorrer ao prêmio. 
Os números da sorte estarão disponíveis para consulta no site www.
vaidevisa.com.br.

Como adotar uma jornada 
de digitalização

Carlos Alberto Ferraiuolo Jr. (*)

Mas, nem sempre nos damos 
conta de que essa jornada de 
digitalização deve ter como 

base uma eficiente estratégia de gestão 
documental para que todos os dados 
provenientes de diversas fontes possam 
ser transformados em inteligência.

Muitas empresas ainda não geren-
ciam seus processos documentais com 
eficiência e lidam com documentos 
duplicados ou triplicados, consumo 
excessivo de papel e processos inefi-
cientes. E como cada vez geramos mais 
e mais dados, sem uma estratégia de 
gestão documental, certamente todos 
perderão muito tempo procurando as 
informações corretas e deixarão de per-
ceber boas oportunidades de negócio.

Quando uma empresa implanta um 
eficiente sistema de gestão documental, 
imediatamente começa a perceber um 
aumento na produtividade e redução 
de custos, comprovando que essa é a 
base para a jornada de digitalização 
dos negócios. 

Com a ajuda de um parceiro, a jornada 
de digitalização pode ser transparente 
e sem atrito, começando com a im-
plantação de políticas que irão nortear 
o gerenciamento de documentos e 
analisar os processos. Em seguida, é 
necessário escolher a solução mais ade-
quada e realizar todos as customizações 
necessárias para que o sistema atenda 

a todas as necessidades da empresa. 

Sem a ajuda de um parceiro, as em-
presas correm o risco de simplesmente 
tentarem replicar os processos basea-
dos em papel nos processos digitais. E 
a nossa experiência aponta que o que 
funciona no papel não necessariamente 
funciona em formato digital. Os pro-
cessos atuais precisam ser analisados 
e entendidos para serem otimizados e 
transferidos para o meio digital. Afinal, 
o objetivo é automatizar processos e 
ganhar mais eficiência. 

E, por fim, é preciso acompanhar todo 
o processo de digitalização, indexação 
e entrada dos documentos no sistema, 
junto com os usuários, que devem ser 

incluídos desde o início no projeto da 
jornada de digitalização, para que eles 
consigam acessar as informações com 
agilidade e segurança. 

A jornada de digitalização e a con-
sequente implantação de um sistema 
de gestão documental são apontadas 
como fundamentais para melhorar os 
resultados das empresas, economi-
zando tempo e dinheiro, aumentando 
a produtividade e, principalmente, 
implantando uma nova maneira de 
trabalhar e uma cultura de colaboração, 
fundamentais para manter a competiti-
vidade dos negócios no atual ambiente 
econômico.

(*) É diretor de tecnologia e produtos da Access.

Curiosamente, quando se pensa em transformação digital, o que nos vem à mente em primeiro lugar são 
robôs, sensores e máquinas conectadas
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A tecnologia vem revolu-
cionando diversos setores 
da economia, com soluções 
que aumentam a segurança 
de transações, facilitam ro-
tinas e otimizam recursos. 
O mercado de crédito tam-
bém se beneficia das inova-
ções e, especialmente na 
etapa de análise de riscos 
(uma das mais críticas do 
negócio), a tecnologia vem 
trazendo grandes avanços.

Na concessão de crédito 
para pessoas jurídicas, há 
uma infinidade de dados 
financeiros disponíveis, 
mas as informações são 
esparsas e nem sempre 
consistentes ou confiáveis. 
Os analistas se veem mer-
gulhados em planilhas e 
dados para chegar a uma 
decisão assertiva, mas 
encontram dificuldade e in-
segurança, pois não conse-
guem fazer suas avaliações 
baseadas em um banco de 
dados confiável e acabam 
dedicando um bom tempo 
organizando informações.

É nesse ponto que a 
tecnologia vem facilitando 
as rotinas de análise de 
crédito. A plataforma da 
Klooks oferece aos credo-
res de pessoas jurídicas a 
chance de integrarem aos 
seus sistemas um banco de 
dados robusto e confiável, 
que automatiza o processo 
de planilhamento de de-
monstrativos financeiros 
(geralmente tabelas exten-
sas em pdf).

 
E como a plataforma da 
Klooks facilita a análise 
de crédito?

A Klooks facilita as aná-
lises, porque coleta de-

Plataforma inteligente 
facilita análise de crédito PJ
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monstrativos financeiros de 
empresas de capital fechado 
que estejam disponíveis em 
fontes públicas e os entrega 
em PDF e tabulados aos 
usuários da plataforma. 
Trata-se de uma informação 
indispensável à análise de 
crédito e que geralmente 
precisa ser solicitada ao 
cliente. O retorno do clien-
te nem sempre é rápido e, 
quando chega, as equipes 
de análise ainda têm que 
tabular as informações. 
Além do trabalho manual ser 
mais demorado, está sujeito 
a erros e inconsistências, 
sem contar que os analistas 
acabam envolvidos em roti-
nas "braçais" de baixo valor 
agregado.

A Klooks automatiza essa 
rotina e seu usuário precisa 
simplesmente fazer uma 
consulta por CNPJ para 
acessar as informações que 

deseja. E caso ele tenha 
um modelo automático de 
análise de dados, em muitos 
casos a plataforma acaba 
sendo a chave que falta 
para automatizar a análise 
de crédito por completo, 
agilizando muito o envio das 
propostas.

As facilidades não param 
por aí. A plataforma da Klooks 
vai além. Nos casos em que 
os balanços não são encontra-
dos em fontes públicas, a em-
presa se propõe a executar 
o trabalho de planilhamento 
em até duas horas.

Inteligência de dados para 
negócios mais rentáveis

A concessão de crédito é 
uma atividade que envolve 
muitos riscos, mais ainda no 
Brasil, onde há alta inadim-
plência. Portanto, exige 
estratégia para que esses 
riscos sejam minimizados, 
permitindo decisões asser-

tivas, que garantam a sus-
tentabilidade do negócio.

Hoje, ter maior agilidade 
e segurança na análise de 
crédito já é uma realidade 
próxima de se alcançar 
com a plataforma Klooks. 
Ela otimiza todas as eta-
pas do ciclo de crédito e 
ainda torna as análises 
mais seguras, com avalia-
ções baseadas em dados 
confiáveis, atualizados e 
aprofundados.

Não existe fórmula má-
gica quando se trata de 
conceder crédito com 
segurança. Contudo, exis-
tem práticas e recursos 
que minimizam os riscos 
e fornecem os elementos 
necessários para a tomada 
de decisões promissoras. 
As soluções estão aí. Só 
falta começar.

 
(Fonte: Alexandre Abu-Jamra, CEO e 

fundador da Klooks).


