
Como impulsionar 
as vendas usando a 
prospecção ativa?

A área de vendas é o 
coração de qualquer 
empresa. Sem ela, o 
negócio simplesmente 
não existe

E, já que é tão estra-
tégica, ela demanda 
uma atenção para lá 

de especial, com ações que 
sejam realmente capazes 
de gerar conversão. Nesse 
contexto de pandemia, 
ficou evidente que aquela 
máxima de ficar esperando 
o cliente atrás do balcão, já 
não funciona mais. Com boa 
parte do comércio de portas 
fechadas, empresários de 
todos os portes e segmentos 
precisaram se mexer para 
garantir as vendas mesmo 
durante o período de isola-
mento social.

Às pressas, a maioria teve 
que abraçar a tecnologia, 
lançando e-commerces ou 
mesmo fazendo vendas 
pelo Whatsapp. Mas, o que 
muitos ainda nem notaram 
é que existem basicamente 
duas formas de prospectar 
clientes: a prospecção ativa 
e a passiva. E cada uma 
tem a sua importância. A 
ativa é quando a empresa 
vai até o cliente - e, enga-
nam-se os que pensam que 
estamos falando daquelas 
desagradáveis ligações de 
telemarketing que nos ofe-
recem produtos e serviços 
que não queremos. 

A prospecção ativa é 
aquela que busca entender 
as necessidades do cliente 
e se apresenta como a so-
lução ideal para elas. Ela 
pressupõe a oferta de algo 
relevante, oferecido por 
quem realmente entende 
do assunto, tem autoridade 
e domínio sobre o tema. Por 
isso mesmo, é caracteriza-
da como uma venda mais 
consultiva, baseada em um 
relacionamento mais próxi-
mo com o potencial cliente.

Já a prospecção passiva 
é aquela em que a empresa 
deixa um canal aberto, mas 
o cliente vai chegar no mo-
mento que for oportuno e 
conveniente para ele. É o 
caso de uma loja física, um 
site ou mesmo dos perfis 
em redes sociais. Todos 
esses canais de vendas são 
reativos e ficam na expec-
tativa pelo aparecimento 
do cliente.

Obviamente, a prospecção 
passiva é muito importante, 
mas já há bastante tempo, 
ficou evidente que, sozinha, 
ela não é mais suficiente 
para batermos as metas de 
vendas. 

É preciso desenvolver 
um trabalho mais incisivo, 
apresentando para o po-
tencial cliente exatamente 
o que ele quer e na hora 
que deseja. Claro que essa 
não é uma tarefa fácil, mas 
totalmente possível, ainda 
mais com os recursos tecno-
lógicos que dispomos hoje. 
O primeiro passo para criar 
uma estratégia de prospec-
ção ativa é criar listas com 
os chamados leads, que são 
os clientes em potencial, 
aqueles que demonstraram 
algum interesse no que você 

tem para oferecer.
É preciso ter cuidado para 

não ser invasivo e, sempre 
pedir autorização para a 
inclusão nessa lista. Caso 
isso não aconteça, a em-
presa estará suscetível às 
penalidades da LGPD – Lei 
Geral de Proteção de Da-
dos, que pode gerar sérias 
consequências às empresas 
que fizeram mau uso das 
informações pessoais de 
seus clientes.

Depois de criar uma base 
de contatos limpa, é pre-
ciso criar relacionamento 
com ela. Isso pode se dar 
por meio de um blog, um 
e-book, e-mail marketing, 
vídeos, podcasts ou mesmo 
lives, que ganharam tanta 
projeção durante a pande-
mia. O objetivo é mostrar 
ao prospect que você tem 
muito conhecimento sobre 
as necessidades dele e 
principalmente sobre seus 
produtos e serviços.

É preciso cuidado para 
identificar exatamente qual 
é o momento da compra que 
seu lead está. Ele apenas 
cogita a possibilidade ou já 
está em vias de fechamento? 
Tudo isso faz muita dife-
rença. Mandar o conteúdo 
certo para a etapa do funil de 
vendas em que ele se encon-
tra é primordial. É preciso 
demonstrar conhecimento 
sobre o cliente e toda a sua 
jornada de compra.

Tudo isso dá bastante 
trabalho, mas o resultado, 
sem sombra de dúvida, 
compensa. É possível ter 
retornos palpáveis já nos 
primeiros meses. O maior 
benefício é poder contar 
com uma receita previsível, 
uma vez que a prospecção 
ativa vai gerar informações 
relevantes sobre o que 
funciona e o que não fun-
ciona. Será possível saber, 
por exemplo, quantos leads 
são necessários para obter o 
resultado de vendas espera-
do por mês. Dessa forma, a 
empresa vai intensificando 
seus esforços de acordo com 
as metas.

Toda essa estratégia de-
manda bastante disciplina 
por parte da empresa, que 
deverá equilibrar as ações 
entre a prospecção ativa 
e a passiva. Uma vai em 
busca dos leads e a outra os 
ajuda na tomada de decisão 
final. Felizmente, hoje, há 
bastante tecnologia para 
ajudar na operação das duas 
iniciativas, permitindo a 
automatização do proces-
so e o monitoramento dos 
resultados.

Dentro de poucos meses, a 
empresa terá desenvolvido 
uma boa inteligência de ven-
das, com base em dados que 
serão determinantes para 
definir e intensificar o que 
funciona e reduzir as ações 
que não trazem resultados. 
Com um processo bem de-
finido, empresa nenhuma 
vai ficar esperando o cliente 
simplesmente cair no colo.

(*) - É CEO da Prospecta Obras. 
Formado em administração 

de empresas pelo Mackenzie, é 
fundador das empresas ProAtiva, 
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e ASAS VR, que leva realidade 

virtual para as empresas 
(www.prospectaobras.com.br).

Wanderson Leite (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 19 de janeiro de 2021

O comércio eletrônico foi a forma que a grande maioria 
das empresas encontrou para enfrentar a crise gerada pela 
pandemia. De acordo com a 9ª edição da pesquisa “O Im-
pacto da Pandemia de Coronavírus”, elaborada pelo Sebrae 
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sete 
em cada dez empresas já atuam nas redes sociais, aplica-
tivos ou internet para impulsionar suas vendas. Em maio, 
bem no início da pandemia, esse percentual era de 59%.

Em algumas atividades, o número de negócios atuando 
no ambiente virtual teve um incremento superior a 20%, 
como é o caso dos segmentos de energia, que apresentou 
aumento de 37%; beleza, com 27%; bem como educação e 
construção civil, que viram o número de empresas ativas 
nesse ambiente crescer em 20%.

“Com as restrições de abertura e com o isolamento, os 
pequenos negócios tiveram que inovar e mudar a forma de 
vender e de divulgar seus produtos e serviços. A internet 
tem sido uma grande aliada na sobrevivência de inúmeros 
negócios no país”, afirma o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles.

A plataforma Whatsapp é a preferida pelos empreen-
dedores que inseriram o mundo virtual nas suas vendas, 
com 84% de adeptos. Cerca de 90% das empresas que 
exercem atividades como Artesanato, Beleza e Moda, e que 
digitalizaram sua comercialização, usam esse recurso para 
vender seus produtos e serviços. Instagram e Facebook 
são as próximas opções, com 54% e 51%, respectivamente. 

Apenas 23% dos negócios vendem por sites próprios. 
“Isso demonstra que plataformas já conhecidas e com 
grande capilaridade são mais procuradas pelos empreende-
dores, que levam em consideração custos de manutenção 

Os pequenos negócios tiveram que inovar e mudar a forma de 
vender e de divulgar seus produtos e serviços.

A ascensão do vídeo continua a ser 
uma tendência contínua no mercado 
de marketing. No entanto, este está 
cada vez mais colaborativo e criativo. 
Exemplos são a rede social Tik Tok e 
a ferramenta Reels do Instagram. Uma 
pesquisa realizada pela divisão de mídia 
da Nielsen Brasil em parceria com a To-
luna revelou que o consumo de vídeos, 
filmes ou programas de televisão é a 
principal atividade de brasileiros na In-
ternet durante o período de pandemia. 

Assim, o vídeo se torna a ferramen-
ta mais efetiva para as empresas se 
comunicarem tanto com sua rede de 
clientes e parceiros quanto com a de 
colaboradores. De acordo com pesquisa 
da Cisco, em 2020, 82% do tráfego da 

internet foi gerado por vídeo. Além 
disso, 80% dos usuários preferem 
assistir conteúdo audiovisual a ler um 
texto no ambiente online. 

Por isso, os custos previstos com ví-
deos precisam constar no planejamento 
das empresas em 2021, uma vez que 
estes são a principal e mais efetiva 
ferramenta de comunicação. É neste 
mercado que atua a thanks for sha-
ring, startup de produção audiovisual 
voltada para o mercado corporativo. 
Além de ajudar as empresas a entender 
qual a melhor forma de comunicar sua 
mensagem, a startup atua com soluções 
acessíveis e escaláveis. 

Os vídeos possuem diferentes tempos 
de duração a serem consumidos por 

diferentes públicos e são produzidos 
de acordo com as necessidades dos 
clientes. Com operação 100% remota 
desde o início de 2020, a startup conta 
com amplo portfólio de clientes como 
Porto Seguro, Squid e SBT e prevê o 
lançamento de duas novas soluções 
audiovisuais no ano de 2021. 

“Esse movimento dificilmente volta 
ao estágio anterior de maturidade, 
uma vez percebidos os resultados do 
uso do vídeo, as empresas vão, cada 
vez mais, direcionar verba para esse 
tipo de ferramenta estratégica de 
comunicação”, comenta Simone Cyri-
neu, CEO e fundadora da thanks for 
sharing. - Fonte e mais informações: 
(www.thanksforsharing.com.br).
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Maioria das empresas de pequeno 
porte vendem por canais digitais

e a confiabilidade do meio”, frisou Carlos Melles.
Outro dado interessante apresentado pela pesquisa é 

que as micro e pequenas empresas usam a digitalização de 
forma mais profissional do que os microempreendedores 
individuais (MEI), pois utilizam ferramentas mais voltadas 
para a gestão dos seus negócios. Entre as micro e peque-
nas empresas, 55% usam ferramenta de gestão, já entre 
os MEI, esse número cai para 25% (menos da metade). 

A diferença também é confirmada quando o assunto 
é ferramentas para gestão de clientes (CRM), que são 
utilizadas por 25% dos donos de micro e pequenas em-
presas, mas por apenas 12% dos microempreendedores 
individuais (AI/Sebrae).

Planejamento para 2021: vídeo precisa estar na estratégia

Os altos custos e a falta 
de segurança nos 
grandes centros têm 

feito com que cada vez mais 
empresários migrem para 
o interior, e um exemplo 
deste processo pode ser 
visto na cidade paulista 
de Brodowski, na região 
de Ribeirão Preto, que 
está recebendo o primeiro 
polo industrial, comercial 
e empresarial 4.0 do país, 
que engloba a 4ª Revolução 
Industrial.

Após a revolução inglesa, 
que introduziu a máquina 
a vapor; a produção em 
série e a revolução do 
silício e da eletrônica, 
que transformaram a in-
dústria; chegou a vez da 
4ª Revolução Industrial, 
que foca na melhoria da 
eficiência e produtividade 
dos processos, por meio de 
tecnologias de automação, 
troca de dados e conceitos 
de  Internet das Coisas e 
computação em nuvem.

De acordo com Mairon 
Leal, diretor da Sevenplan 
Urbanismo, idealizadora 

Empreendimento no interior paulista 
atrai empresas de grandes centros

“Quem não estiver aderindo à indústria 4.0 terá que, obrigatoriamente, aderir no futuro. Proprietários 
de muitas empresas localizadas em grandes centros, como São Paulo, estão optando por trocar a vida 
agitada por um local menos violento, que ofereça mais qualidade de vida”

to as despesas para cada 
empresa, que contará com 
segurança armada 24h por 
dia, muro blindado, entre 
outros itens”, comenta Leal.

A incorporação de novas 
tecnologias em automação, 
inteligência artificial e in-
ternet das coisas em todos 
os setores industriais está 
provocando uma verdadeira 
revolução nos processos 
de manufatura, logística e 
tecnologia da informação 
de empresas inovadoras 
preparadas para o futuro. 

E este é justamente o 
conceito do polo 4.0, que 
possui uma área total de 
300 mil m2, sendo 27 mil 
m2 de áreas verdes arbo-
rizadas. Denominado Polo 
Empresarial e Industrial 
Thomazella, possui 118 
lotes de 1.000 m2 a 1.600 
m2. Localizado na rodovia 
Cândido Portinari, está a 
12 km do aeroporto Leite 
Lopes, em Ribeirão Preto, 
e possui rápido acesso à 
rodovia Anhanguera.  Fon-
te: (www.thoempresarial.
com.br).

do projeto em Brodowski, 
o polo já nasceu de olhos 
abertos para o futuro. 
“Quem não estiver aderin-
do à indústria 4.0 terá que, 
obrigatoriamente, aderir 
no futuro. Proprietários de 
muitas empresas localiza-
das em grandes centros, 
como São Paulo, estão 
optando por trocar a vida 
agitada por um local menos 
violento, que ofereça mais 
qualidade de vida”, afirma.

O ineditismo do projeto 
se dá em razão de reunir 
diversos tipos de empresas 

em um condomínio fechado; 
com guarita, segurança e 
monitoramento 24h por 
dia; e ser dotado de alta 
tecnologia e completa infra-
estrutura logística. As obras 
já começaram, e a entrega 
será no segundo semestre 
de 2022. Depois de finali-
zado, o polo gerará cerca 
de 2 mil empregos diretos 
e fomentará a economia de 
toda a região.

“Outro ponto importante 
é a redução de custos, pois 
o rateio da segurança pelo 
condomínio reduzirá mui-

O primeiro polo industrial, comercial e empresarial 4.0 do país, 
que engloba a 4ª Revolução Industrial.
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