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O problema
Muitas empresas gastam milhares ou até mesmo milhões de dólares em software de CRM de 

vendas e outras tecnologias de vendas que prometem ajudá-las a fazer previsões mais precisas 

e a alcançar suas metas de receita. No entanto, as equipes de vendas dessas empresas ainda 

enfrentam dificuldades em cumprir metas.

Com tanto dinheiro e tempo investidos no aumento das vendas, por que os líderes dessa área 

não estão conseguindo melhorar o desempenho?

Há ferramentas de vendas 
em excesso

Armadilhas de plataformas de vendas

Os representantes 
de recusam a adotar 
a solução atual

Não há insights sobre 
o desempenho de vendas

O mercado atual tem uma infinidade de 

soluções pontuais para lidar com aspectos 

específicos do desempenho de vendas, 

como rastreamento de email, discagem 

de chamadas e geração de relatórios. 

No entanto, quando as equipes precisam 

alternar entre muitas ferramentas para 

concluir as tarefas diárias, acabam tendo 

menos tempo para fechar vendas. Além 

de aumentar os custos, essas soluções 

pontuais também dificultam a geração de 

relatórios e limitam a visibilidade, pois os 

dados ficam espalhados em diversas 

plataformas.

Os representantes estão acostumados 

com aplicativos intuitivos que usam 

enquanto consumidores, como o Google, 

o Venmo e o Skype, mas o CRM de 

vendas não chega nem perto de oferecer 

esse tipo de experiência integrada. 

Na verdade, o CRM de vendas é tão 

complicado que os representantes são 

mais produtivos quando não o usam, 

o que torna impossível estabelecer 

um processo de vendas consistente 

ou capturar dados significativos. Por não 

haver uma experiência móvel totalmente 

funcional e fácil de usar, muitos dados 

seperdem.

Quando os representantes inserem 

poucas informações ao longo do ciclo 

de vendas, é simplesmente impossível 

obter insights de vendas significativos, 

devido ao baixo volume de dados. Mesmo 

que isso fosse possível, a maioria das 

soluções não oferece a infraestrutura 

de big data necessária para proporcionar 

tais análises. O que resta são relatórios 

incompletos em forma de tabelas que 

fornecem respostas do tipo “sim ou não” 

para perguntas básicas, mas que oferecem 

pouco ou nenhum insight sobre como 

otimizar o desempenho.

59% 74% 65% 

dos representantes dizem 

que precisam usar uma 

quantidade muito grande 

de ferramentas de vendas.

Fonte: Accenture

das equipes de venda que 

usam CRMs apresentam 

baixas taxas de adoção.

Fonte: Qotient

dos líderes de vendas dizem 

que é muito difícil de obter 

insights significativos a partir 

de seus dados.

Fonte: Domo
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A solução
As plataformas completas de vendas oferecem aos representantes a flexibilidade e as ferramentas 

necessárias para aumentar os números e impulsionar a receita. Elas geram dados avançados 

e oferecem os insights necessários para que os líderes de venda compreendam o desempenho 

de forma sistemática e o melhorem.

Acesse todas as 
ferramentas de que 
precisa em um só lugar

Vencer com uma plataforma completa

Dê aos representantes 
a solução que eles 
querem usar

Obtenha inteligência 
de vendas orientada 
por dados

As plataformas completas eliminam 

a necessidade de ter múltiplas soluções 

de pontos de venda porque fornecem 

às empresas ferramentas para email, 

chamadas telefônicas, pontuação de 

leads, previsões, relatórios e muito 

mais em uma interface do usuário única 

e simples. A produtividade aumenta 

porque os representantes não precisam 

mais alternar entre as plataformas, 

e a visibilidade melhora porque não há 

necessidade de buscar e associar dados 

espalhados por vários sistemas.

Desenvolvidas para proporcionar 

facilidade de uso em múltiplos 

dispositivos, as plataformas 

completas fornecem às equipes 

de vendas experiências do usuário 

cômodas e que motivam a adoção, 

pois são semelhantes às experiências que 

o consumidor já conhece. Gravação de 

chamadas, integração de emails, alertas 

automatizados de inserção de dados e 

outras ferramentas simplificam a captura 

de dados e ajudam a rastrear e gerenciar 

melhor seu processo de vendas. Por fim, 

o design móvel permite que os 

representantes fiquem conectados a 

qualquer hora e em qualquer local.

Conforme os representantes de 

vendas adotam a solução de vendas, 

a quantidade e a qualidade das 

informações coletadas aumentam. 

Com a potência para capturar e 

processar big data, as plataformas 

completas possibilitam que os líderes 

de vendas visualizem e aprofundem seus 

processos de qualificação, comunicação 

e conversão. Munida de relatórios, como 

análises de oportunidades perdidas e 

otimização de taxa de vendas fechadas, 

sua equipe pode identificar e aproveitar as 

oportunidades de crescimento de vendas.

75% 95% 30 vezes 

de aumento na 

produtividade de vendas

de aumento na 

adoção dos usuários

mais dados capturados
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Entre em contato conosco
Para obter mais informações sobre como a plataforma 

de vendas completa pode transformar sua empresa,

visite www.zendesk.com.br/sell/

http://www.zendesk.com.br/sell/

