


Durante a crise, provoque seus clientes

Seria tudo extremamente desani-
mador, não fosse por um fato: muitas
empresas já sobreviveram a crises no
passado, e algumas até ganharam com
isso. Na pesquisa que fizemos e na con-
sultoria que prestamos desde o colapso
das pontocom, em 2001, vimos como
isso ocorreu. Em vez de aceitarem re-
signadas o típico "Sinto muito, estamos
sem verba", certas empresas — incluin-
do empresinhas bem novas — acharam
um jeito de chegar àqueles que contro-
lam os recursos no cliente e de persua-
dir esses indivíduos a liberar os fundos
necessários. Usando o que chamamos
de venda baseada na provocação, essas
empresas convenceram o cliente de que
a solução que estão sugerindo é não só
boa, mas vital.

A venda baseada na provocação vai
além de abordagens convencionais co-
mo a venda consultiva ou a venda de so-
luções, nas quais a equipe de vendas do
fornecedor trava um diálogo de pergun-
tas e respostas com gerentes do cliente
para descobrir quais são seus interesses
naquele momento. E é radicalmente dis-
tinta da abordagem mais comum ainda
em uso: a venda fundada no produto, que explora recursos,
funcionalidade e benefícios, em geral de modo genérico. A
venda baseada na provocação ajuda o cliente a enxergar seus
desafios competitivos sob uma nova perspectiva — perspec-
tiva que torna a tarefa de enfrentar um ou outro problema
árduo inegavelmente urgente. Tal abordagem não serve para
toda situação de venda que a empresa encontrará durante
uma crise; tampouco é boa apenas em condições econômicas
complicadas. Mas, para muitas empresas que veem as velhas
abordagens perderem força, sua hora chegou.

Aprenda a ser provocante
Na base da venda fundada na provocação está a tese de que a
empresa deve ajudar o cliente a achar recursos para investir
mesmo quando a verba discricionária parece ter (pelo menos

temporariamente) secado. A Sybase,
empresa especializada na gestão e na
mobilidade de dados, fez justamente is-
so no segundo trimestre de 2008, quan-
do tentava fechar contratos com clientes
do mercado financeiro. Empresas que a
Sybase vinha atendendo havia anos es-
tavam cortando drasticamente os custos
operacionais. Em vez de usar o tempo
precioso de uma reunião para desco-
brir o que vinha inquietando o cliente,
o pessoal de vendas da Sybase chegava
e dizia o que deveria estar tirando seu
sono: o fato de que gerentes setor afora
não vinham encarando o risco de um jei-
to abrangente e integrado. Instituições
financeiras tendiam a ter sistemas se-
parados de gestão de risco para cartões
de crédito, hipotecas, crédito comercial,
investimentos em renda variável, renda
fixa, commodities e derivativos. O que
a Sybase dizia era que qualquer falha
na gestão de risco em determinada área
(crédito imobiliário, digamos) teria con-
seqüências diretas para a exposição ao
risco em outras áreas (obrigações de dí-
vida colateralizada e outros derivativos,
por exemplo). Logo, era preciso achar

um jeito de dar à empresa uma visão unificada de sua posição
de risco. Ao expor a escala da ameaça e a oportunidade, a Sy-
base poderia vender a Risk Analytics Platform (RAP), um novo
instrumento de integração da gestão de risco para clientes que,
até ali, não achavam ruim não contar com um.

Foi um exemplo perfeito da venda baseada na provocação:
o fornecedor identificou um processo crucial para o cliente
no cenário econômico do momento, formulou um argumento
contundente sobre a falha desse processo e o que isso signifi-
cava em termos de custo e, então, vinculou o problema a uma
solução que ele, o fornecedor, oferecia. Qual a diferença em
relação ao modo como sua empresa vem vendendo? Digamos
que sua organização já tenha passado da oferta de produtos à
venda de soluções e que o processo comece com um problema
do cliente, e não com os recursos de seu produto. A aborda-

A Sybase dizia a potenciais clientes

o que deveria estar tirando seu sono.
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IDÉIA NA
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gem empregada pela Sybase impõe um
desafio maior ao raciocínio do cliente:
em vez de se alinhar à opinião reinante
na empresa, traz uma nova perspectiva
sobre a situação ("Sua maneira de enca-
rar o negócio está seguindo uma linha
convencional... A nosso ver, isso coloca
em risco seu sucesso. O ideal seria que
estivesse encarando a questão de um
jeito totalmente distinto..."). Enquanto
uma equipe de venda de soluções busca
"pontos nevrálgicos" que o cliente pos-
sa articular claramente, a provocação
funciona melhor quando expõe um pro-
blema que o cliente já sente, embora
ainda não tenha dado nome aos bois
(veja essa e outras diferenças no quadro
"Por que não se conformar com a venda
de soluções?").

Naturalmente, não é fácil chegar a
um ponto de vista provocante que vá
soar original e útil para um potencial
cliente. Não é irreal, no entanto, esperar
que profissionais em sua organização
sejam capazes disso. Em geral, vemos
que empresas que conseguiram satisfa-
zer necessidades de clientes no passado
já sabem mais do que suspeitam. No
processo de vender seus produtos e ser-
viços, e de dar apoio ao cliente, seu pes-
soal interagiu com outras empresas no
setor e, naturalmente, aporta uma pers-
pectiva distinta a um problema que o
cliente só vê de dentro. Além disso, esse
pessoal não está preso à dinâmica que
costuma tornar difícil para os gerentes
do próprio cliente questionar o status
quo. Essa relutância em sacudir o barco
só se intensifica em tempos de turbilhão
econômico generalizado. Quando o pes-
soal na organização do cliente está pre-
ocupado demais com o próprio pescoço
para sugerir qualquer coisa original ou
provocante, é fácil uma idéia de fora ser
encarada como um tão desejado sopro de ar fresco.

Para iniciar uma venda baseada na provocação, é preciso
fazer bem três coisas: identificar um problema que repercuta
com um executivo de linha na organização visada; formular
uma tese provocante sobre o problema (tese que se vincule,
naturalmente, àquilo que sua empresa tem a oferecer); e apre-
sentar essa provocação a alguém com autoridade, que possa
tomar as medidas sugeridas. Vejamos, agora, um punhado de
observações sobre cada etapa:

Migrar para a venda baseada na pro-
vocação significa equipar o pessoal
de marketing e vendas com novos
recursos de investigação e reservar
um tempo para que se preparem
para "provocar" o cliente com seu
discurso de vendas. Para convencer
um potencial cliente a abrir espaço
no orçamento para aquilo que sua
empresa vende, é preciso...

» Identificar um grande proble-
ma. Volte-se a uma ameaça séria ao
lucro do cliente, para que o executi-
vo tenha motivos para recebê-lo — e
para aumentar as chances de que
seu investimento num processo de
vendas mais oneroso seja adequada-
mente recompensado.

EXEMPLO Em 2004, uma empre-
sa americana de software para
construtoras tentava avançar com
50 das maiores empresas do setor.
Com pesquisas em campo, desco-
briu que todo mundo lidava muito
mal com um transtorno: adminis-
trar propostas de subempreiteiros.
Em geral, era tudo canalizado por
uma mescla confusa de planilhas
de Excel, faxes e mecanismos
informais. A equipe de marketing
da fabricante de software descobriu
exatamente como esse descuido na
gestão impedia a entrega de novos
imóveis dentro dos prazos e do
orçamento.

» Formular um ponto de vista
provocante sobre a questão. Em
geral, a atual abordagem do cliente

tem, sim, algum fundamento lógico.
Mas pode ser uma opinião comum
que merece ser questionada.

EXEMPLO No caso da empresa
de software para construtoras, a
provocação assumiu a seguinte
forma: "Vocês estão encarando a
gestão de propostas como um mal
necessário, quando na verdade ela
devia ser a chave de sua vantagem
competitiva".

" Apresentar sua provocação a
alguém com poder de decidir. A
triste realidade é que, em tempos de
crise, decisões de compra vão parar
nas mãos de executivos com quem
você normalmente não lida. Você
precisará ser muito bem recomen-
dado para ter acesso a gente com
poder para remanejar fundos.

EXEMPLO A empresa de software
identificou executivos-chave em
cada potencial cliente e vasculhou
sua própria rede para achar quem
lhe abrisse portas. Uma vez dentro,
a equipe de vendas apresentava
seu ponto de vista e sublinhava a
ameaça implícita: uma construtora
que não cuidasse daquele proble-
ma seria facilmente superada por
concorrentes que o resolvessem.
O impacto desse insight — e o
conhecimento que revelava sobre
o setor — permitiu que a empresa
fosse conquistando espaço até que
seu produto passou a dominar o
mercado.

Identificar uma questão crítica. Sua equipe de vendas
e marketing pode criar, para cada cliente atual ou potencial,
uma longa lista de problemas do setor ou da empresa em
questão — problemas que poderiam ser abordados de forma
melhor. O segredo é detectar um problema com implicações
tão profundas que mesmo durante uma crise o cliente achará
dinheiro para saná-lo. Aplique, a todo problema considerado,
três séries de perguntas:

• Problema entra na categoria daqueles que "tiram o sono"
do presidente? Ou seja, é um problema que coloca seriamente

Março 2009 l Harvard Business Review 33



Durante a crise, provoque seus clientes

em risco a capacidade da organização de competir?
• Problema está sendo ignorado, negligenciado ou abor-

dado de forma ineficaz por processos, sistemas ou serviços
atuais?

• Sua empresa tem credibilidade para dar conselhos sobre
a questão? O currículo de sua organização é melhor do que o
das concorrentes quando o assunto é ajudar outras empresas
no setor do cliente a resolver problemas correlatos? Ou, caso
seja uma start-up, sua empresa tem profissionais com expe-
riência na área?

Uma maneira excelente de iniciar a busca de problemas
a abordar é ir conferir o que analistas de mercado disse-
ram ultimamente sobre a empresa em questão ou o setor
como um todo. Quando um analista chama atenção para
um problema, pode apostar que quem investe na empresa
está fazendo pressão para que seus executivos o resolvam —
e que propostas para dar um jeito na questão serão ouvi-
das. Durante uma crise, é comum analistas incentivarem a
empresa a reduzir custos operacionais, adiar gastos de capi-
tal e se concentrar em conquistar ou recuperar participação
de mercado.

Formular a provocação. Tendo identificado uma questão
de alto impacto, será preciso formular um ponto de vista origi-
nal sobre ela. Sem isso, nenhum executivo graduado se disporá
a ouvi-lo. A impressão é que isso dependeria de um lampejo
genial de sua parte, algo imprevisível e incontrolável. Na ver-
dade, é possível abordar essa tarefa de forma metódica (veja
o quadro "Como uma empresa formulou um ponto de vista
provocante"). Raj Nathan, diretor de marketing da Sybase, re-
sumiu para nós o processo da empresa: "No segundo semestre
de 2007, montamos uma equipe transfuncional para fazer três
coisas. Primeiro, fomos ouvir novamente clientes, parceiros e
analistas do setor para calibrar nosso parecer sobre o real esco-
po do problema de gestão de risco que o setor enfrentava. Com
base nisso, formulamos uma provocação para ajudar nossos
clientes a reconhecer o problema, comparar sua situação à dos
pares no setor e aumentar o grau de urgência por toda a alta
equipe gestora. Por último, traçamos um plano com quatro
fases para explicar como uma empresa de serviços financei-
ros poderia adotar uma abordagem integrada à identificação,
quantificação e gestão do risco". O passo seguinte da Sybase foi
orientar a equipe de vendas que atendia o mercado financeiro

Por que não se conformar
com a venda de soluções?
Se sua equipe de vendas foi treinada para vender

soluções, a adoção da abordagem baseada na pro-

vocação será um desafio — e valerá a pena — devi-

do às grandes diferenças esboçadas ao lado.

Essas diferenças não significam a morte da

venda de soluções, que ainda é a abordagem

certa quando o cliente entende o desafio a ser

enfrentado e tem verba para isso, mas acha que

produtos ou serviços pontuais são insuficientes

para solucionar o problema. A venda baseada na

provocação, em contraste, é mais eficaz quando o

cliente não está ciente do problema ou o enten-

de mal, quando não há verba para enfrentá-lo e

quando a principal dúvida do cliente é: "Como

mudar nossa abordagem desse problema, já que

até agora não conseguimos lidar com a questão de

modo eficaz?"

Numa crise severa, a venda baseada na pro-

vocação pode ser a única maneira de neutralizar

o mantra do "não comprar nada" entoado pelos

clientes. Já num momento econômico melhor,

pode conferir força e urgência a produtos ou servi-

ços que não causam ruptura ou são relativamente

indiferenciados em seu mercado.



sobre a diferença entre a venda tradicional de produtos ou
soluções e a venda baseada na provocação.

Na maior parte das organizações, o papel do marketing e de
vendas precisa ser ajustado para atender aos requisitos da for-
mulação de provocações. Analistas tarimbados na equipe de
marketing devem tratar de adquirir uma compreensão profun-
da dos problemas que afligem um setor e entender como cada
empresa poderia tirar proveito de desdobramentos recentes e
prováveis. À luz dessa análise geral e das circunstâncias singu-
lares de cada cliente, equipes de contas no departamento de
vendas deveriam, então, formular um ponto de vista original
sobre a questão. A capacidade de ouvir, adquirida na venda de
soluções, provavelmente terá de ser aguçada. Vimos empresas
criarem provocações formidáveis depois de reuniões infor-
mais na organização de um cliente. Em todos os níveis, pode
haver gente muito boa que não consegue promover sua opi-
nião internamente e que adoraria ajudar o fornecedor certo a
defender a tese da necessidade de um projeto importante.

Apresentar a provocação. Seria espetacular se um pon-
to de vista astuto se vendesse sozinho. A verdade, porém, é
que sua apresentação precisa ser feita com cuidado. O termo
"provocação", aqui, não deve ser visto como um convite a um
comportamento desrespeitoso. Sugerir que o potencial patro-
cinador do projeto é um idiota por já não ter detectado o pro-
blema dificilmente contribuirá para sua investida. Um jeito de
começar seria: "Trabalhamos com outras empresas da mesma
área e vimos como as principais estão vivendo esse difícil pro-
blema. A nosso ver, é possível que sua empresa também esteja
correndo riscos nessa área". Seu discurso deve deixar claro o
desafio e mostrar familiaridade com o modo como o cliente
o aborda atualmente: "Pelos nossos cálculos, a maneira como
vocês vêm agindo pode estar custando à organização cerca de
US$ 100 milhões ao ano em negócios perdidos. A nosso ver, se
não conseguir conter essa sangria sua empresa corre o risco
de perder até 4% da participação de mercado no prazo de seis
a 12 meses". A meta é abalar o equilíbrio do executivo — e
tornar o status quo insustentável — sem colocá-lo na defensiva.
Expor problemas e soluções específicos, com boa sustentação
e de modo objetivo, ajuda um executivo que responde pelo
desempenho da empresa a não desviar o foco disso.

Uma venda baseada na provocação depende daquela reu-
nião crucial na qual você apresenta seu ponto de vista a um
executivo de linha escolhido a dedo (veja nossos conselhos
no quadro "Como se sair bem numa reunião decisiva"). Não
deixe de ensaiar sua apresentação e tente prever os distintos
rumos que a discussão possa tomar. Nas sessões de treina-
mento da Sybase, altos executivos faziam o papel do diretor
de informação e do diretor de risco de clientes da indústria
financeira, para que a equipe de vendas pudesse praticar as
novas técnicas. Uma grande meta dessa simulação era achar
um equilíbrio entre ser provocativo em relação às questões
em pauta e ser solidário com os desafios do cliente para lidar
com o problema. Muitas vezes, a equipe de vendas pode testar

Como uma empresa
formulou um ponto
de vista provocante
Durante a última crise no setor de tecnologia, anos atrás, uma

empresa da área especializada em atender operadoras de te-

lefonia móvel desenvolveu um insight provocativo sobre algo

que constantemente atormentava o setor.

Estudos da empresa mostravam que a queda na receita

média por usuário (ARPU, na sigla em inglês) significava uma

perda, por operadora, de US$ 100 milhões a US$ 1 bilhão por

ano, e que a maioria das operadoras não tinha idéia de como re-

solver o problema. Serviços de valor agregado podiam ser uma

solução parcial, mas as operadoras não vinham conseguindo

gerar uma receita considerável com isso. Apesar disso, as em-

presas continuavam achando que esse tipo de serviço poderia

ajudá-las a recuperar algo entre 10% e 20% da ARPU perdida.

A equipe de vendas da empresa de tecnologia disse o se-

guinte a um alto executivo de marketing de uma operadora:

• "Nosso trabalho com as 25 maiores operadoras de telefonia

móvel do mercado mostra que estão sofrendo com uma

queda perturbadora na ARPU."

• "Uma pesquisa revelou que o problema está custando a sua

empresa US$ 500 milhões ou mais em receita perdida ao ano."

• (Provocação) "Com sua empresa e todas as outras opera-

doras inundando o mercado com pacotes de serviços, o

problema só está piorando. A nosso ver, é crucial identificar

um serviço com o qual sua empresa possa ganhar dinheiro.

Acreditamos que, se não conseguir resolver esse problema

no prazo de nove a 12 meses, sua empresa pode perder até

três pontos de participação de mercado."

• "Se não houver um consenso sobre a gravidade do problema

e sobre um plano para enfrentá-lo, não há como saber qual

dos nossos recursos será mais útil para sua empresa."

• "Sugerimos, portanto, um estudo diagnóstico de duas sema-

nas para que possamos avaliar melhor o problema e definir

possíveis soluções — incluindo uma campanha conjunta

para lançar um serviço novo que tenha o maior impacto

positivo sobre sua ARPU."

Como mostra a experiência dessa empresa, formular um

ponto de vista não é algo envolto em mistério, ou que dependa

do acaso. Para abordar a tarefa de forma metódica, siga os

seguintes passos:

1. Ache um problema que até o momento parece intratável.

2. Use pesquisa e brainstorming para lançar nova luz sobre o

problema. Sua provocação transmitirá a seguinte mensagem:

"Você está pensando X, mas deveria estar pensando Y".

3. Explique como esse insight disruptivo, e qualquer abordagem

nova que sua empresa tenha criado, irá resolver o problema.
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sua provocação com simpatizantes mais abaixo na organiza-
ção do cliente ou com terceiros que conheçam bem a empresa.
Se tiver essa oportunidade, agarre-a; esses simpatizantes esta-
rão, então, equipados para armar o palco para sua conversa
com o executivo — ou para apresentá-lo a ele, caso necessário.
Uma simulação dessas vale muito o investimento quando se
considera o que está em jogo. No tempo limitado que conse-
guiu reservar na agenda do executivo, você terá de articular
sua perspectiva sobre a questão, descobrir que urgência o
executivo atribui a ela, explicar a relação do problema com as
atividades de sua empresa e obter o sinal verde para realizar
um estudo diagnóstico.

Prove sua tese
Já que um estudo diagnóstico acrescenta valor para o cliente,
sua empresa pode optar por cobrar por ele. Em certos países,

Como se sair bem
numa reunião
decisiva
O sucesso na venda baseada na provocação depen-

de de uma única conversa com um alto executivo

capaz de defender a proposta de sua equipe de ven-

das e garantir sua aprovação. Quando o dia dessa

conversa chegar, sua pauta deve ser:

Apresentar a provocação. Comece a reunião abor-

dando, de modo original, um problema crítico que a

empresa visada precisa urgentemente resolver. Aqui,

agir com comedimento não é permitido. Se não der

seu recado de forma clara e veemente, o executivo

pode achar que você está empatando o tempo dele.

Checar a reação à provocação. Se não houver

reação, recue com dignidade. Se a reação for nega-

tiva, explore-a para entender melhor o que ocorre,

buscando um terreno comum. Se for positiva, siga

em frente.

Discutir "histórias de guerra". Descreva a expe-

riência de empresas similares que viveram ou estão

vivendo o problema. Uma história dessas reforça

sua importância e mostra que você entende do pro-

blema e está apresentando uma nova solução. Além

disso, deixa o executivo à vontade para reconhecer

que sua organização também enfrenta o problema.

Propor um breve estudo diagnóstico. Se o

executivo continuar interessado, peça que apoie um

estudo que permita que você se embrenhe mais a

fundo nos desafios da empresa, faça uma análise e

proponha uma solução.

o custo pode ir de US$ 30 mil a US$ 100 mil, dependendo do
escopo do problema que assola a empresa, agora reconhecido.
Se um ponto de vista provocante gerou uma preocupação no
executivo, custear o estudo não será grande coisa, já que este
promete algo valioso — um relatório sobre a vulnerabilidade
da empresa e seus recursos para enfrentar o problema em
questão — sem nenhum compromisso.

Para você, o valor do estudo diagnóstico vai muito além do
pequeno volume de honorários que possa render. Esse estudo
resulta na bem-vinda necessidade de realizar uma série de
entrevistas com gente crucial na empresa e de obter dados
importantes com a ajuda do cliente. A meta, naturalmente,
é conduzir uma análise em profundidade para sustentar sua
proposta. Mas, no processo de descobrir o quão crítico é o
problema para o cliente e o que impediu uma solução até
aqui, você irá ganhar um acesso mais profundo à organização
e expor a seu ponto de vista um número maior de indivíduos
capazes de influir em decisões. Se estiver empenhado em
fechar mais negócios depois disso, use o estudo diagnóstico
para estabelecer relações com todo grupo relevante para
o processo de compra. Descubra quem são seus principais
defensores e quem seriam seus detratores, identifique qual-
quer concorrente que deva superar e se inteire de qualquer
iniciativa interna que possa ser incompatível com a sua ou
concorrer com ela.

Chegada a hora de relatar os resultados do estudo, defen-
sores do status quo irão negar a veracidade de qualquer infor-
mação que, em sua opinião, vá causar muito distúrbio — salvo,
é claro, se os fatos forem incontestáveis. Alguns desses fatos
terão vindo de suas conversas com gente na trincheira. É im-
portante manter a confidencialidade dessas conversas, mas é
igualmente importante compartilhar os insights que produ-
ziram. Será preciso muita energia para reorientar o status quo.
E, para que sua campanha tenha êxito, terá de contar com o
total apoio de um executivo forte.

Formule a proposta de vendas surgida do estudo diagnós-
tico em três fases. A fase um é aquilo que sua empresa pode
fazer imediatamente — em geral, prestar um serviço. A fase
dois é aquilo que pode realizar no prazo de um ano — nor-
malmente uma adaptação customizada, voltada a soluções,
do produto ou serviço. A fase três é tudo mais que o cliente
desejar ou precisar ao longo do tempo para lidar plenamente
com o problema (se não for possível esperar por esses elemen-
tos adicionais, talvez seja preciso buscar um parceiro, mesmo
que isso signifique trabalhar com uma concorrente; sua capa-
cidade de reunir todos os elementos necessários lhe renderá
a imagem de um consultor de confiança).

Não tenha medo de demorar um pouco para traçar um
plano para solucionar o problema. Correr para apresentar
uma proposta ao cliente é o erro tático mais comum que uma
equipe de vendas pode cometer em um mercado difícil. En-
quanto estiver traçando o plano, sua empresa tem permissão
para ir buscar mais informações na organização do cliente



— e cada ponto de contato é uma oportunidade para vender
mais. Tente adiar a apresentação de sua proposta até estar
seguro de que o contrato será fechado.

Fale com a pessoa certa
Até aqui, nossa discussão aludiu reiteradamente ao executivo
de linha do outro lado da mesa. Como dissemos lá no início,
uma empresa que utiliza a abordagem baseada na provoca-
ção precisa obter acesso a um executivo mais graduado do
que aquele com quem costuma lidar. Somente quem controla
recursos na organização do cliente — altos executivos, em
geral responsáveis por resultados (P&L) — pode remanejar
recursos para liberar verba para aquilo que sua empresa es-
tá oferecendo. Em geral, um executivo desses tem mecanis-
mos de defesa sofisticados que o protegem de propostas de
vendedores.

Para começar, identifique o indivíduo certo na alta hierar-
quia da empresa e ache um conhecido comum que possa indicá-
lo a esse executivo. Depois de obter o apoio do conhecido para
a provocação que pretende apresentar ao executivo graduado,
peça a ele que o apresente e o ajude a conseguir uma reunião.

A indicação pessoal faz parte do arsenal de qualquer bom
vendedor, sobretudo em atividades consultivas. Em períodos
de orçamento congelado, então, nenhuma outra forma de
prospecção de clientes vale o tempo que consome. Seu pesso-
al simplesmente não pode perder tempo com um lead pouco
qualificado — nem correr atrás de negócios impossíveis.

A Sybase foi resoluta nessa mudança. Em 2008 seu pessoal
de marketing começou a mirar o comprador de alto nível de
duas maneiras: com seminários voltados a altos executivos e
com uma busca rigorosa de indicações. Esse pessoal montou
uma planilha com 40 contas que a Sybase já tinha e que, a
seu ver, podiam gerar as indicações mais fortes. O passo se-
guinte foi vasculhar a rede de contatos de altos executivos da
própria Sybase em busca de elos com executivos-chave nas
clientes visadas. O esforço compensou. Contatos de faculdade
do presidente abriram uma porta; a estreita relação do diretor
financeiro com o ocupante do mesmo cargo numa empresa
visada abriu outra.

Hoje em dia, há ferramentas de redes sociais capazes de
ajudar sua empresa a tirar igual proveito da soma dos conta-
tos profissionais de sua gente. Linkedln e Facebook são bons



Durante a crise, provoque seus clientes

Em forte contraste com a venda de soluções,

a venda baseada na provocação vai
ganhando embalo a cada fase.

pontos de partida. Certas empresas verão que vale a pena até
criar plataformas exclusivas. A D Street, da Deloitte LLP, e a
Beehive, da IBM, são bons exemplos.

Sua organização de vendas vai se adaptar?
Ao migrar para a venda baseada na provocação, o principal
motivo de surpresa — e talvez até de frustração — para os
veteranos de sua força de vendas será o novo ritmo do ciclo
de vendas. No passado, esse ciclo começava em geral com
formas de prospecção de clientes que incentivavam a equipe
de vendas a achar que havia muitos negócios promissores
nos quais investir. Infelizmente, o processo perdia embalo
depressa à medida que a equipe marcava reuniões com todos
esses potenciais clientes, tentava descobrir "pontos nevrálgi-
cos", provava a viabilidade técnica da solução proposta e, no
final, elaborava a proposta (o business case) e um contrato. O
ciclo perdia força sobretudo no meio do caminho, pois uma
empresa que aborda o cliente com um método centrado em
produtos ou soluções em geral é submetida a uma série de
provas pelo potencial cliente antes de poder apresentar uma
proposta comercial.

A abordagem baseada na provocação avança de modo mais
deliberado no começo (veja o quadro "Como a provocação
altera o ciclo de vendas"). Tendo identificado uma oportuni-
dade, os gerentes de vendas e de marketing mergulham na si-
tuação específica do cliente e do setor visados, formulam uma
hipótese sobre os problemas críticos a serem solucionados e
planejam como ganhar acesso ao executivo certo. Contudo,
uma vez que esse executivo tenha reconhecido o problema e
aceitado a necessidade de solucioná-lo, o processo ganha velo-
cidade. Se um estudo diagnóstico produz os resultados previs-
tos e a empresa puder demonstrar que é capaz de resolver o
problema, os dois lados podem se concentrar na implementa-
ção, analisando a viabilidade técnica da solução proposta, os
recursos exigidos e os resultados a serem atingidos. Em forte
contraste com o grosso da venda de soluções, esse processo
ganha — em vez de perder — embalo a cada fase.

Se o processo que acabamos de delinear soa como a aborda-
gem que um consultor de empresas empregaria, é porque
quem presta consultoria sempre precisou adotar a venda ba-
seada na provocação. Esse profissional busca detectar proble-
mas complexos o bastante para manter o cliente desafiado

e, em seguida, formula um ponto de vista original sobre a
questão. Seja qual for o problema — conquistar mais mer-
cado para um produto ou serviço novos, melhorar o time-
to-market ou promover a reengenharia de um processo da
empresa —, um bom consultor convence o cliente a pensar
de outro modo sobre a questão e sobre o que é preciso para
lidar com ela. E, naturalmente, sobre quem deveria assessorá-
lo na empreitada.

É isso, basicamente, o que uma empresa mais preza num
fornecedor. Num mundo globalizado de produtos que se pro-
liferam, o que o cliente menos precisa é avaliar outro produto
ou serviço repleto de recursos — especialmente em momen-
tos econômicos difíceis, quando enxugar o orçamento é a nor-
ma, projetos são adiados e clientes esperam comprar pouco,
ou mesmo nada. Quando um cliente está tratando de resolver
seus problemas mais urgentes, uma mensagem sobre opor-
tunidades espetaculares a serem exploradas é ignorada. Ao
formular uma provocação, a empresa pode gerar no cliente a
disposição a ouvir e usar seu estudo diagnóstico para conver-
ter o diálogo numa repriorização de recursos.

Toda tentativa de venda de sua empresa a partir de agora
deve ser provocadora? Provavelmente não — salvo se sua
empresa for uma start-up com um único produto e um único
mercado. O ciclo da venda baseada na provocação — embora
muito mais acelerado do que o da venda de soluções — conso-
me muitos recursos. Logo, não dá para tocar muitas investidas
dessas paralelamente. O método faz mais sentido quando
uma oportunidade considerável de negócios está em jogo.
Não esqueça que é preciso uma pesquisa e uma preparação
meticulosas antes que a equipe de vendas inicie o contato
com o cliente. Em tempos de bonança, essa não seria a rota
mais direta, nem a mais rápida, para fechar um pedido. Já nu-
ma crise, e no caso de seus clientes mais importantes (atuais
ou potenciais), é o que vai manter sua empresa no páreo.

Text Box
LAY, Philip; HEWLIN, Toldd; MOORE, Geoffrey. Durante a crise, provoque seus clientes. Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 87, n. 3, p. 30-38, mar. 2009.




