
Quanto mais cedo você se envolve 
com sua oportunidade mais você 
vende. 

 
Organizações que vendem B2B muitas vezes têm baixo índice de conversão de 

oportunidade em contratos, por somente adotarem o critério de qualificação BANT (Budget, 

Authority, Need, and Timeframe = Orçamento, Autoridade, Necessidade e Prazo).  

Eis aí a questão ... 

Estes critérios levam os profissionais de vendas a só procurarem quem tem BANT. O ponto 

é que quem tem BANT já está perto de um processo de decisão. Quanto mais perto a 

oportunidade está do processo de decisão, menos influência você tem sobre os critérios de 

compra dela.  Consequentemente, isto se transforma em uma baixa probabilidade de que 

elas irão reconhecer seu valor diferencial. Isto também pode aumentar as chances de que 

elas já tenham desenvolvido uma preferência por outra solução ou fornecedor. 

Por outro lado, quando os profissionais de vendas se envolvem com as oportunidades mais 

cedo em seu processo de compra, eles têm uma melhor chance de ganhar uma vantagem 

incumbente - uma vantagem que os ajuda a ganhar o negócio, e em margens mais 

elevadas. 



Naturalmente, para ser eficaz em se envolver mais cedo, o pessoal de vendas terá de ser 

equipado com as mensagens certas e, as ferramentas de vendas que produzirão 

habilidades e comportamentos que geram a percepção necessária na sua perspectiva de 

que você Legitimou sua presença, Explorou as questões dela, Aguçou o interesse dela ao 

apresentar seus argumentos e Deu suporte para uma decisão dela (LEAD). 

As informações fornecidas nos primeiros estágios do processo de vendas devem ser mais 

educacionais por natureza, e devem ajudar sua oportunidade a compreender e enquadrar o 

problema dela. Em outras palavras, você ainda não está ensinando sobre suas soluções - 

você está ensinando sobre os problemas que suas soluções abordam. E, se você fizer isso 

através de modelos cientificamente trabalhados, sua oportunidade terá a percepção de que 

só você tem a solução que irá ajudá-lo.  
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