
 

 
 

RESUMO AULA 1 

4 PASSOS PARA DOMINAR A SUA GERAÇÃO 
DE DEMANDA COM O KANBAN PROSPECT 

 
 

INTRODUÇÃO 
Nesse resumo breve da aula 1 eu vou explicar quais são os 4 passos para você dominar a                  
sua geração de demanda usando o kanban prospect, que a metodologia que eu ensino              
dentro do demanda infinita, que é o nosso curso sobre prospecção outbound. 
 
Basicamente o framework da Demanda Infinita que abordo dentro do Laboratório de            
Prospecção é baseado nesses três tópicos. 
 
Na aula ao vivo você viu como: 
 
Prospectar novos clientes 
Gerar demanda de leads qualificados 
Conseguir chegar exatamente no decisor das empresas 
Criar uma rotina de prospecção 
Montar sua própria metodologia de prospecção com o Kanban Prospect 
Configurar um processo de prospecção com ferramentas gratuitas 
 
Vamos lá! 
 
 
 
 
 
 

 



 

Perfil de Cliente Ideal 
 
Mas antes eu preciso falar sobre quem é o Cliente Ideal, não dá pra falar em processo de                  
prospecção que traciona e com volume sem saber quem de fato é meu tipo de cliente ideal. 
 
Aqui nesse artigo você vai descobrir e se aprofundar sobre o que é e como você descobre o                  
seu perfil de cliente ideal (ICP).  
 
Saber isso ajuda você a desenvolver um processo de comunicação baseado nesse cliente. 
 
De todo mundo que eu posso falar, quem de fato tem chance de me comprar. 
 
 
O que faz uma empresa não vender e não bater meta? 
ELA NÃO CONSEGUIR CHEGAR DIANTE DAS PESSOAS CERTAS! 
 

1. Prospectar a pessoa errada 
2. fazer abordagem errada 
3. fazer sem metodologia 

 
Basicamente o que você vai ver ao longo do Laboratório de Prospecção é como você               
estrutura esse funil dentro do seu negócio. 
 
Nas próximas linhas eu vou dispor cada erro que eu cometi numa operação de vendas e                
que você prestar muita atenção para não cometê-los. 

 

Principais Erros que cometi 
Erro 1: Eu achava que a FERRAMENTA faria o meu trabalho 

Nenhuma ferramenta irá resolver sua necessidade de tração. Quando o assunto é            
ter leads de qualidade. Eu precisei investir tempo construindo meu processo de            
prospecção. 

Erro 2: Não focava no cliente ideal 

Você precisa focar em um único tipo de cliente se quer crescer com alta velocidade.               
Você precisa escolher o melhor canal para o seu tipo de negócio. 

 

https://www.growthmachine.com.br/blog/perfil-de-cliente-ideal-guia-completo/
https://www.growthmachine.com.br/blog/perfil-de-cliente-ideal-guia-completo/


 

Eu encontro com frequência empresas tentando fazer de tudo, inbound, outbound e            
mídia paga. Resolva uma coisa de cada vez, fique bom em um antes de partir para                
o próximo. 

Erro 3: Achava que o template de e-mail ia salvar minha VIDA 

Templates de e-mail são referências para construir o seu e-mail de prospecção.            
Todo mundo que quer economizar tempo na construção, mas acaba levando mais            
tempo para chegar no resultado. 

Esses erros abaixo também me atrapalharam muito durante o processo. 

Erro 4: Prospectava quando lembrava do prospect 

Para ter sucesso na prospecção você precisa ter um processo previamente           
planejado com todas as interações e de forma que você invista de forma eficiente na               
sua prospecção. 

Erro 5: Não qualificava minhas oportunidades 

Você tenta vender para todo mundo, sem saber se aquele prospect de fato tem              
perfil para comprar da sua empresa, gasta energia no lugar errado e acaba tendo              
pouco resultado. 

A qualificação é fundamental dentro de um processo de prospecção. 
 

Você está espalhando a sua energia nesses erros, ao invés de se concentrar na 
única coisa que pode te fazer chegar à DEMANDA INFINITA. 

 

ESTÁGIOS DE UM NEGÓCIO 

 
Sendo bem direto, a demanda é o que faz uma empresa ser pequena ou grande. E                
dominar sua geração de demanda significa ter total controle sobre a quantidade de             
pessoas que descobrem que sua empresa existe. Demanda é como o combustível            
de um negócio; com ela, mesmo uma pequena empresa consegue acelerar muito o             
seu crescimento. 
 
Dentro do conceito da estruturação do processo de gerar demandas, existe um            
conceito mais amplo chamado máquina de vendas, que é uma metodologia cujo            

 



 

objetivo é estruturar o seu processo de conquista de novos clientes. A primeira vez              
que tive contato com essa metodologia eu tinha um grande desafio: transformar            
uma empresa tradicional, que possuía um crescimento médio de 6% ao ano, em             
uma empresa promissora; além de tudo, em um mercado muito concorrido e sem             
dinheiro para investir, ou seja, uma missão impossível. 
 

Existem 5 estágios de um negócio e em cada nível existe um desafio e uma barreira 
para ser superado. 

O grande segredo é entender em qual estágio você está e como ir para o próximo 
nível. 

1. Início 

Na primeira fase de todo negócio, normalmente o empreendedor está sozinho,                     
sendo ele é a sua própria equipe. Seu desafio aqui é fechar os primeiros clientes e                               
começar a construir sua credibilidade. 
 
Os primeiros colaboradores são contratados nessa etapa, seu desafio agora é achar                       
um mercado para fazer as primeiras vendas. 

2. Sobrevivência 

Esse é o momento que você luta para pagar as contas. Essa é a etapa de muito                                 
trabalho e pouco dinheiro. 
 
Sem dúvida nenhuma esse não é um momento fácil, mas à medida que o número de                               
clientes aumenta e a receita vai ficando mais estável, a empresa começa a ir para a                               
próxima etapa. 

3. Sustentabilidade 
Nesse momento a empresa tem mais faturamento que custos e a vida do                         
empreendedor começa a ficar mais fácil. 
 
A grande armadilha da sustentabilidade é que a maioria dos empreendedores trava.                       
Não é possível sair dessa etapa sem dominar a geração de demanda. 
 

 



 

Aqui é onde 90% dos negócios travam.  
 
A única forma de sair dessa etapa é chegando à Demanda Infinita. 

4. Crescimento 

Nesse momento a empresa dominou 100% da sua capacidade de gerar demanda e 
está crescendo em alta velocidade. 
 
É a etapa que você começa a ser procurado por investidores e levantar capital não é 
mais um desafio. 

5. Escala 

Chegamos a última etapa, agora a preocupação é a internacionalização e a abertura 
de novos mercados. Muitas empresas que chegam nessa etapa se tornam líderes 
de seus segmentos e fazem fundadores bilionários. 
 

 
 

O trabalho da Growth Machine é ajudar empresas a entenderem onde elas 
estão e desenhar o mapa para que elas cheguem até o próximo nível. 
 

 



 

O erro que faz com que muitos empreendedores não realizem todo o seu potencial,              
o que acontece é que eles ou não sabem onde estão, ou focam em resolver               
problemas que não possuem, por consequência estagnam seu crescimento. 

 

Demanda resolve todos os problemas 

1. Quem gera demanda controla o faturamento 
2. Quem tem muitas oportunidades pode cobrar mais caro 
3. A demanda permite que você cresça na velocidade que quiser 
4. Com alta demanda você não se preocupa com crise 

 

 
 

1. Perfil de Cliente Ideal 
Também conhecido como ICP, este consumidor se encaixa no modelo de clientes            
que têm a situação e as características que mais estão de acordo com as soluções               
que a empresa pode fornecer mais satisfatoriamente. Definir o perfil ideal do cliente             
é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento da estratégia da sua            
empresa, que só estará pronta para crescer quando você entender qual é este perfil. 
 

 



 

As empresas que determinam o seu ICP obtêm maior renda, os clientes ficam mais              
dispostos a pagar mais e permanecem mais tempo com a parceria, assim,            
indiretamente, falam bem da marca e criam boas referências. 

2. Análise de Dados 
A análise de dados consiste na transformação de números em informação,           
significado e, consequentemente, resolução de problemas. Existem três princípios         
básicos que podem ajudá-lo a decidir como analisar dados, além de inúmeras            
ferramentas. São eles: 
 

■ Exploração: investigar os dados e/ou o processo com a mente aberta,           
apenas para ver o que você pode aprender; 

■ Gerar hipóteses sobre as causas: utilizar o novo conhecimento         
encontrado para identificar as causas mais prováveis para os defeitos; 

■ Testar as hipóteses ou eliminar as causas: utilizar os dados,          
experimentos ou análise do processo para verificar quais das potenciais          
causas contribuem significativamente para o problema. 

Entre os dados que devem ser analisados estão: histórico de vendas,           
comportamento da base do cliente, perfil dos seguidores das redes sociais,           
comportamento dos visitantes, tráfego do site e outras informações relacionadas ao           
comportamento de compra dos clientes. 

3. Fluxo de Cadência 

É um plano sistemático que define e põe em prática uma série de interações que               
utilizam diferentes métodos de comunicação para aumentar as chances de contato           
com um cliente em potencial. 

Um fluxo de cadência, portanto, é a organização e execução desse plano de             
acordo com um ritmo predefinido de tentativas de contato e intervalos entre uma             
atividade e outra. 

Muito útil para aumentar a produtividade do time de vendas, o fluxo de cadência              
garante que todas as oportunidades serão aproveitadas da mesma forma e que            
nenhum prospect será esquecido ou ficará sem um follow up. 

4. Automação 
A automação é a prática de usar softwares e outras tecnologias para atuar em              
escala e aumentar os resultados de uma empresa. Por meio dela é possível             
identificar, monitorar e agir de forma personalizada com seu público, melhorando o            
relacionamento em geral e, consequentemente, as vendas. 
 

 



 

Por exemplo, pense na rotina de uma equipe de marketing digital: toda semana eles              
precisam publicar conteúdo no blog para atrair novos visitantes. Em seguida, devem            
incluir essas publicações nas redes sociais e gerenciar todo o engajamento que elas             
geram. Além disso, precisam gerar contatos, ou seja, clientes em potencial para a             
equipe de vendas, então buscam capturar e-mails oferecendo um boletim de           
notícias. 
 
Mas a equipe de vendas precisa de mais informações antes de entrar em contato              
com o consumidor, e é por isso que o marketing produz ebooks, webinários e              
planilhas que são disponibilizados após o preenchimento de um formulário. Por           
meio desse formulário a empresa consegue informações como site, telefone, área           
de especialização, etc. 

5. Conversão 
A Otimização da Taxa de Conversão (CRO – Conversion Rate Optimizations) é uma             
maneira estruturada e sistemática de melhorar o desempenho de um site, extraindo            
mais tráfego que o endereço já possui. Portanto, é possível aumentar as conversões             
sem aumentar necessariamente o número de visitantes. 
 
Ao colocar esse conceito em prática, tomemos o site de um escritório de advocacia              
como exemplo. O site apresenta um link de contato na parte inferior da página e,               
com uma média de 2 mil visitantes por mês, recebe 20 mensagens durante esse              
período, ou seja, apenas 1%. Sabendo disso, a equipe de marketing pode, em vez              
de tentar aumentar o número de visitas, tentar aumentar a taxa de cliques no link               
"entre em contato". Assim o número de clientes aumenta mesmo que a média de              
visitas mensais se mantenha. 

1. Teste e Otimização 

Teste, teste e teste novamente. Escolha diferentes pedaços do seu processo de            
geração de demanda e teste-os. Avalie a performance. 
 
Como foram os seus testes? Utilize os dados e melhore ele. Esse deve ser o               
objetivo. 
 
Muitas vezes isso se traduz em testes de múltiplas ofertas diferentes. Assim, uma             
opção é colocar aquele CTA de cadastro de newsletter nos e-books e webinários. A              
velocidade do crescimento de demanda é diretamente proporcional ao número de           
testes e otimizações que realizados, logo, a melhor campanha é aquela que foi mais              
testada e otimizada. 

 



 

2. Canais e Escala 
Para chegar à demanda infinita é necessário identificar um canal de geração de 
demanda que permita o acesso ao seu cliente ideal. Existem muitos canais de 
aquisição que permitem fazer escala, a questão principal não é qual é o melhor 
canal de aquisição e sim, qual é o melhor canal para ter acesso ao seu cliente ideal. 
 
Entre os possíveis canais, os mais explorados são: 
 

● Inbound Marketing 
● Outbound Marketing 
● Mídia Paga 

 

3 passos Simples 

● Quais são os segmentos de clientes prioritários? 
● Qual é a melhor proposta de valor para capturar? 
● Qual é a melhor estratégia de vendas? 

Quais são os segmentos de clientes prioritários? 
● Definindo o Segmento prioritário 
● Desenhando perfil do Cliente ideal 
● Mapeando o processo de compra  

Qual é a melhor proposta de valor para capturar? 

● Definindo o posicionamento estratégico 

Qual é a melhor estratégia de vendas? 
● Definindo o modelo de vendas 
● Estratégia de geração de demanda 

 
 

 
 
 
 

 



 

Perfil de Cliente Ideal 
 

A maioria das empresas tem um foco único em vender o seu produto, mas a grande 
verdade é que as empresas não compram produtos, elas querem a resolução de seu 
problema. 

Vamos fazer uma analogia com o Jogo Super Mario Bros, neste jogo o objetivo do 
herói é resgatar a princesa, superando muitas fases e inimigos. 

Vamos imaginar que o maior é o seu potencial cliente, a flor de fogo é seu produto, 
quando o Mario a encontra, ele fica gigante e passa a cuspir fogo, tornando mais 
fácil o desafio de resgatar a princesa. 

O erro da maioria das empresas é que elas focam em falar da flor, das suas 
características e não da transformação que ela gera no seu cliente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dentro dessa perspectiva, para dominar sua capacidade de gerar demanda é 
necessário você conseguir criar um encaixe perfeito entre: 

● Mercado 
● Oferta 
● Canal 
● Modelo de Negócio 

 

 
 
 
Ciclo do Crescimento Infinito 
 

1. Melhores Clientes 
Também conhecido como ICP, este consumidor se encaixa no modelo de clientes            
que têm a situação e as características que mais estão de acordo com as soluções               
que a empresa pode fornecer mais satisfatoriamente. Definir o perfil ideal do cliente             
é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento da estratégia da sua            
empresa, que só estará pronta para crescer quando você entender qual é este perfil. 
 
As empresas que determinam o seu ICP obtêm maior renda, os clientes ficam             
dispostos a pagar mais por ingressos e permanecem mais tempo com a parceria;             
assim, indiretamente, falam bem da marca e criam boas referências. 

 



 

 
1. Análise de Dados 

A análise de dados consiste na transformação de números em informação,           
significado e, consequentemente, resolução de problemas. Existem três princípios         
básicos que podem ajudá-lo a decidir como analisar dados, além de inúmeras            
ferramentas. São eles: 
 

■ Exploração: investigar os dados e/ou o processo com a mente aberta,           
apenas para ver o que você pode aprender; 

■ Gerar hipóteses sobre as causas: utilizar o novo conhecimento         
encontrado para identificar as causas mais prováveis para os defeitos; 

■ Testar as hipóteses ou eliminar as causas: utilizar os dados, experimentos           
ou mais análise do processo para verificar quais das potenciais causas           
contribuem significativamente para o problema. 

3) Definido o Perfil de Cliente ideal 
Usando os dados para definir quem é o cliente ideal e quais são suas              
características. Mercado de atuação, tamanho, número de funcionários, região         
geográfica, etc. Essa fotografia é fundamental para durante a construção do           
processo de prospecção saber de quem ir atrás e quem desqualificar. 
 
4) Vender, comercializar e desenvolver com base no Cliente Ideal 
Com as decisões definidas, nesse momento vamos executar o plano e buscar fazer             
mais vendas, baseadas no cliente ideal. Entendendo claramente quem é o cliente,            
daí montamos, o fluxo de prospecção, a estratégia de abordagem, a lista de             
empresas alvo, etc. 
 

 

 



 

Analisando o gráfico abaixo, é possível perceber que o varejo pequeno se destaca 
nas perspectivas: habilidade para ganhar e atratividade. 

 

Esse exemplo ilustrativo mostra uma de tantas formas existentes utilizadas para 
definir o perfil de cliente ideal. Eu gosto muito de usar a habilidade para ganhar e a 
atratividade como critério. 

● Habilidade para ganhar = Total de oportunidades geradas no segmento / 
vendas 

● Atratividade = Lifetime (tempo de vida) x receita recorrente mensal 

De acordo com o seu tipo de negócio e com seu mercado, você poderá utilizar 
outros atributos para definir seu perfil de cliente ideal. 

O fundamental é te ajude a identificar uma forma de priorizar um mercado onde 
você tenha mais resultados. 

 



 

 

O primeiro passo neste processo é simplesmente gerar segmentos de clientes           
candidatos. As duas abordagens de alto nível a serem consideradas são uma visão             
interna dos clientes existentes e uma visão externa de mercado. 

Por ser uma informação muito relevante, o que aconselhamos em nossos cursos e             
em nossos projetos de consultorias é fazer uma análise do histórico de vendas e na               
base de clientes, tentando identificar um padrão. 

Analisamos os dados com o objetivo de identificar onde existe uma maior            
concentração de receita, avaliando pelas perspectivas: porte e segmento. Para          
agrupar os portes, usamos a classificação do BNDES: 

 

Para classificar o segmento de mercado, eu sempre aconselho que sejam                     
analisadas as características dos seus clientes, lembrando que o grande objetivo é                       
nichar. Para encontrar o nicho, definiremos o segmento de mercado onde a                       
empresa conquistou mais clientes. 

 



 

Criamos uma planilha que te ajuda a identificar o seu perfil de cliente ideal. Depois                             
de alimentar todos os campos, você terá o gráfico de bolhas mostrado                       
anteriormente, criado em uma tabela dinâmica. 

Nos estágios iniciais, gerar segmentos de clientes candidatos a partir de seus                       
clientes existentes são uma tarefa trivial, pois os clientes que você tem ainda são                           
bastante limitados. 

À medida que sua base de clientes cresce e sua interação direta com cada cliente                             
diminui, isso pode se tornar uma tarefa difícil.  

 

O Que Minha Empresa Ganha Ao Ter Perfil De 
Cliente Ideal 
▸ Menos custo para adquirir um cliente (CAC)  

▸ Maior valor da vida útil (LTV)  

▸ Maior taxa de conversão de oportunidades em vendas 

▸ Maior facilidade em gerar demanda qualificada 

▸ Maior taxa de conversão 

▸ Time de vendas preparado 

▸ Mais rápido expandir a operação 

 



 

 

Seus “melhores” clientes não apenas pagarão mais e com satisfação pelo seu                       

produto ou serviço, mas também, poderão se tornar advogados da marca, fornecer                       

referências e/ou beneficiá-lo de outras maneiras. 

 

Framework: Demanda Infinita 
 
O objetivo de uma demanda infinita é escalar sua geração de oportunidades            
qualificadas de forma exponencial, para isso, é necessário dominar seu processo de            
prospecção, descobrindo formas mais eficientes de conquistar novos clientes. 
 
A conquista de eficiência depende de dois resultados: aceleração do aprendizado           
e validação de hipóteses. Para alcançar esses resultados, precisamos de uma           
abordagem muito semelhante a de um cientista: não executar os projetos de que             
mais gostamos, e sim, priorizar os projetos com maior probabilidade de sucesso e             
maior impacto. 
 
Assim, saímos de uma abordagem empírica, em que pouca racionalização é           
aplicada ao trabalho e partimos para o uso de um modelo de aprendizado e              
execução. Passamos a trabalhar nesta ordem: 
 
OBSERVAÇÃO > HIPÓTESE > TESTE 

OBSERVAÇÃO 
 
Nesta fase, analisamos nossas métricas e resultados com objetivo de encontrar           
oportunidades de otimização. Verificamos em qual segmento de mercado temos os           
melhores números, o menor ciclo de vendas, a maior taxa de conversão e o melhor               
ticket médio. 
 
A todo momento observamos nossa execução com o objetivo de identificar           
hipóteses de otimização. 
 

 



 

 HIPÓTESE 

 
Uma vez identificada uma hipótese, analisamos qual é a melhor forma de explorar             
essa oportunidade. Imagine que você identificou um segmento de mercado que hoje            
apresenta excelentes números, mas é muito pouco priorizado. A escola de negócio            
convencional falaria para criar um plano de negócio, criar um time dedicado, estudar             
a fundo uma atuação e, depois de seis meses, começar a atuar no nicho. 
 
Em vez disso, pensamos, qual é a forma mais rápida e barata de aprendermos e se                
é possível explorar esse novo segmento? 

 TESTE 
 
Agora é a hora de testar. Como podemos aprender rapidamente e gastando pouco?             
Quem melhor respondeu isso foi Eric Ries, em seu livro Lean Startup. Ele chamou              
esse método de MVP (Minimum Viable Product – Produto Mínimo Viável, em            
tradução livre). 
 
Em vez de criar uma nova unidade de negócio, um site e um meio de comunicação,                
como podemos criar apenas uma página on-line, aplicar 100 reais em anúncios e             
colher o feedback. Esse é o modelo mental necessário para quem quer chegar à              
demanda infinita e a partir dos pequenos resultados, otimizar sua estratégia e            
execução. 
 
Dentro da construção do projeto da demanda infinita, precisamos mergulhar na           
estratégia de negócio e encontrar as principais oportunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

KANBAN PROSPECT 

Existem muitos desafios para construir um fluxo de prospecção outbound que           
realmente engajam seus prospects. Dentre os desafios existentes, vejo as maiores           
dificuldades em: 

● Não explorar as necessidades reais do prospect; 
● Não criar um discurso personalizado; 
● Não trazer provas sociais que validam sua capacidade de resolver o           

problema; 
● Intercalar diferentes canais de comunicação; 
● Alinhar esforço e conversão; 
● Testar e otimizar até chegar no melhor formato; 
● Definir claramente quem é o perfil de cliente ideal; 

Eu levei muito tempo para entender o que faz um fluxo de prospeção outbound              
funcionar e o que faz falhar. O aprendizado lento custa caro e leva muito tempo. 

Outro ponto importante é que com o Outbound em alta, a caixa de entrada de               
e-mail do seu prospect está cada vez mais concorrida. Logo, não existe mais             
espaço para amadores. 

Kanban Prospect é uma metodologia visual para construir um processo de           
prospecção outbound. Ele combina conceitos de design thinking, simplificação,         
pensamento visual e lean. Com todas as informações em uma folha e usando             
post-it, a construção se torna mais visual e com isso, em pouco tempo conseguimos              
ver oportunidades e fraquezas no processo de prospecção. 

Ele é sempre construído focado em uma empresa real, bem como em uma pessoa              
real, normalmente o comprador principal do mercado que será prospectado. É           
importante que as pessoas envolvidas na dinâmica já tenham tido contato com o             
prospect e conheçam suas dores, sonhos e ambições. 

 

https://www.growthmachine.com.br/blog/guia-definitivo-da-construcao-do-processo-de-prospeccao-outbound/
https://lps.growthmachine.com.br/kanban-prospect


 

 

O KANBAN PROSPECT se divide em 5 blocos centrais 

● Identificação do cliente ideal (ICP) 
● Canvas de valor da prospecção 
● Definição da estrutura da cadência 
● Construção da cadência 
● Critérios de qualificação 

As atividades destes blocos ajudam o time de prospecção a executar os passos             
necessários para chegarem até o prospect e conseguirem agendar reuniões para o            
time de vendas. Além disso, garantem uma padronização na sua geração de            
demanda. 

Um ponto muito importante é que toda a elaboração do processo do Kanban             
Prospect será desenhado para um único perfil de cliente ideal (ICP).  

 

 



 

Definição da estrutura da cadência 

Fluxo de cadência nada mais é do que um plano sistematizado de uma série de               
interações que utilizam diferentes métodos de comunicação, de modo a aumentar           
as chances de contato com um potencial cliente (prospect). Neste bloco do Kanban             
Prospect, o objetivo é justamente esse: definir qual será o padrão de prospecção             
que será utilizado. 

Nesta fase da construção do Kanban, será organizado um padrão a ser utilizado             
pelo time de prospecção com um ritmo pré-definido de tentativas de contato e             
intervalos entre uma atividade e outra. 

Montar um fluxo de cadência não é uma tarefa simples. O desafio é adequá-lo à               
realidade do perfil de cliente ideal e dependendo da quantidade de prospects que             
serão abordados e do objetivo, será preciso ter um número maior ou menor de              
fluxos. 

Em um fluxo de cadência de prospecção, o objetivo é falar com o potencial cliente               
da forma mais eficiente possível. 

Abaixo seguem as dicas para a construção de uma boa cadência: 

● Alternar ligações, e-mails, mensagens e interações sociais; 
● Avaliar as características do mercado que estará sendo prospectado. Tudo          

que foi definido como dores e sonhos serão explorados nesta estruturação; 
● Cadências com mais ligações do que e-mails são mais agressivas; 
● De acordo com o ticket médio, a cadência deve ter mais ou menos toques              

(tentativas de contato), pois, ele dita quanto tempo poderá ser investido em            
cada prospect. 

● Geralmente, quanto maior for o ticket médio, maior será a cadência, pois vale             
insistir um pouco mais no prospect devido ao seu alto valor e devido a uma               
maior complexidade na venda; 

Este bloco é dividido em 3 etapas: canal de aquisição, exemplos de cadência             
outbound e canais de abordagem. 

 

 



 

Canais de Aquisição 

 

Exemplos de Cadência Outbound 

 

 Canais de Abordagem 

 

Os canais podem ser: Telefone, E-mail, SMS, Whatsapp, Facebook, Instagram,          
Linkedin ou Twitter. 

E esta definição deverá vir do entendimento do comportamento da persona que será             
prospectada, ou seja, por qual canal a persona tem uma maior taxa de resposta e               
uma maior receptividade a uma prospecção. 

 



 

 

Como conduzir uma dinâmica para construir seu fluxo de 
cadência 

A dinâmica do Kanban Prospect deve ser realizada depois que a empresa já sabe              
quem é o seu cliente ideal. 

Caso você ainda não saiba como fazer isso esse curso pode te ajudar. 

Com o cliente ideal bem claro, é o momento de agendar a dinâmica. Eu aconselho a                
usar um espaço aberto e dedicar de 2 a 3 horas para o processo. Traga para a                 
dinâmica: vendedores, pré-vendedores (SDRs), coordenadores e demais membros        
que possuam conhecimento sobre o cliente. 

Divida as equipes em até 5 pessoas por Kanban e deixe que uma pessoa seja o                
líder da construção, tendo o papel de facilitador na construção. 

Na construção, divida cada um dos blocos em 10 minutos. Após concluir a             
construção de um bloco, passe para o próximo. Concluindo essa etapa, faça com             
que os membros apresentem seu Kanban e estimule o debate. Ao final, dê um              
tempo para qualquer modificação. 

Concluídas todas as partes do Kanban, gaste os últimos 40 minutos consolidando o             
melhor de cada Kanban Prospect em um Kanban principal. 

 

Como levar para sua operação 

Concluída a construção, agora é o momento de transformar essas informações em            
e-mail, script de ligação e configurar seu software de cadência de prospecção. Tudo             
o que foi feito até agora serve como subsídio para essa etapa. 

Todas as suas argumentações de prospecção estão no bloco da compreensão das            
necessidades do seu prospect, enquanto a quantidade de atividades foi definida no            
seu fluxo de cadência. 

 

https://lps.growthmachine.com.br/kanban-prospect


 

Uma vez concluídos os templates de e-mail e estrutura de ligação, chega o             
momento de configurar sua ferramenta de cadência. Neste ponto, você irá criar            
cada uma das atividades individualmente. 

Tudo pronto! Agora chega o momento de criar sua cadência, ligar cada uma das              
atividades e definir os dias da sua prospecção. 

Dê uma última revisada se você reproduziu no seu software de cadência o mesmo              
que você definiu no seu Kanban Prospect. 

4 objetivos da Prospecção 
 

1. Marcar uma reunião 
2. Reunir e qualificar informações 
3. Fechar uma venda 
4. Construir familiaridade 

 

Um processo de geração de demanda Outbound é totalmente centrado no cliente            
e sua construção se deriva de um profundo estudo das dores e necessidades do              
seu perfil de cliente ideal. Uma vez definido o cliente ideal, é importante analisar              
qual foi a razão, dos clientes existentes em sua base a optarem pela solução              
oferecida por você. Note que essas perguntas vão nortear todo o processo, entre             
elas estão: 

● De onde partiu o desejo da solução? 
● Qual era a principal dor, necessidade ou desafio? 
● Dentre as propostas, quais soluções foram analisadas? 
● Por que a nossa solução foi a escolhida? 
● Qual foi a principal vantagem adquirida após o contrato? 
● Quais indicadores obtiveram melhora com o uso do produto? 

Bem no início do processo de pesquisa, a análise é o ponto crucial para entender               
detalhadamente quais eram os problemas, dores, desafios e quais foram as           
vantagens conquistadas com a contratação da sua empresa. Procure sempre          
estudar de 10 a 20 clientes dentro do cluster do ICP (Perfil de Cliente Ideal). Para                
essa atividade eu gosto muito de usar um formulário com as perguntas estruturadas. 

 

https://www.growthmachine.com.br/blog/perfil-de-cliente-ideal-guia-completo/


 

 
 

 

 

 

 



 

Critérios de qualificação & Red Flags 

Neste bloco, serão definidos os critérios de qualificação utilizados para definir se um             
prospect tem ou não tem perfil para se tornar um cliente e/ou se está no momento                
da compra. 

 

Exemplos de critérios de qualificação: 

● Possuir um faturamento superior a X; 
● Ter pelo menos Y vendedores; 
● Utilizar uma tecnologia específica em seu software; 
● Necessidade da contratação em no máximo Z meses; 
● Dentre outros. 

Além dos critérios, devem ser colocadas também as red flags. Uma red flag             
(bandeira vermelha), significa um indicador de potenciais problemas para uma          
venda, ou seja, uma característica em potencial que indica que o prospect não tem              
perfil para ser seu cliente. Ao primeiro sinal de uma red flag no processo de               
prospecção, o prospect deve ser descartado. 

Exemplos de possíveis red flags: 

● Ser uma microempresa; 
● Ser um estudante; 
● Ser um órgão público (se não consegue entregar valor para órgãos públicos)            

entre outros. 

Sabendo quais são os critérios de qualificação e também as red flags, pode-se             
definir quais são as perguntas que serão feitas no momento da qualificação do             
prospect para entender se esta é uma oportunidade de negócio, podendo assim,            
avançar para uma reunião com o time de vendas. 

 



 

FERRAMENTAS UTILIZADAS 

PAGAS 
Fontes de dados 

● Linkedin 
● Lusha.co 
● Snov.io 

Software de Prospecção 

● Exact Sales 

Tracking de e-mail; Software de vendas e CRM  

● Pipedrive 

GRATUITAS 

Fontes de dados 

● Linkedin 
● Google Alerta 
● Registro.br 
● sckrapp.io 

Software de Prospecção 

● Apollo.io 

Software de vendas e CRM  

● Pipedrive 

 
 

 

 

https://www.linkedin.com/
https://dashboard.lusha.co/signup/7KX5zDJkm6
https://snov.io/?_get=cadu43
https://exactsales.com.br/?utm_source=growth-machine&utm_medium=lpc&utm_campaign=di3&utm_term=lab-secreto&utm_content=pdf
https://bit.ly/GrowthMachinePD
https://www.linkedin.com/
https://www.google.com.br/alerts
https://registro.br/
https://skrapp.io/
https://www.apollo.io/
https://bit.ly/GrowthMachinePD


 

Conclusão 
Poucas empresas gastam a energia que deveriam para definir seu perfil de cliente                         
ideal. 

Por mais importante que seja essa tarefa, fica evidente que dá trabalho e envolve                           
risco fazer isso. Mas, se colocar onde ninguém está, vai criar uma diferenciação que                           
ninguém tem. 

Com o Kanban Prospect, a prospecção outbound não fica mais fácil, ela fica             
possível. Tudo de valor custa caro e leva tempo para ser produzido e esse sempre               
será o grande desafio de quem quer ter de fato uma máquina de crescimento. 

O tempo investido na construção do processo de prospecção é que irá definir quão              
rápido será o crescimento obtido. 

Não tenha pressa! Gaste o tempo que for necessário para chegar nessa visão e              
conseguir levar para frente o seu negócio. 

 

ÚLTIMO RECADO: Curtiu a live, curtiu o PDF?  

Poste a nossa hashtag #DEMANDAINFINITA lá no Instagram e nos marque. 

Siga também: @thiago.reis.gm e @growthmachinebr 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/thiago.reis.gm/
https://www.instagram.com/growthmachinebr/

