
Projeção de crescimento: como funciona na Salesforce
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    Queda de receita - conforme o previsto.

    Crescimento de receita - diferente do previsto.

    Crescimento de receita - conforme o previsto!
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Reúna todos os seus dados em um só lugar e nunca perca o 

controle dos clientes ao longo do percurso. A Salesforce converte 

dados de vendas e receita em informações diferenciadas que você 

visualiza conforme descem pelo pipeline, à medida que leads se 

transformam em negócios e negócios se transformam em receita.

INICIANTE

INTERMEDIÁRIO

AVANÇADO

Reúna seus dados

Aprenda a amar sua previsão de vendas
Assista à demonstração ou entre em contato conosco.

Estamos aqui para ajudar você em todas as etapas do processo.

Assista à demo

US$ 120.000,00

US$ 95.700,00

US$ 70.000,00

US$ 30.000,00

US$ 57.596,00

Data de fechamento em até 16 dias
Enviar cotação ao cliente

Benefícios de previsões com a Salesforce

Desafios

Soluções

Resultados 5% 
de aumento nas taxas de 
conclusão de negociação

7% 
de aumento na margem

15% 
de crescimento ano a ano

A Salesforce faz cálculos nos bastidores de cada negócio, oferecendo 

recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas. Aja para 

atingir sua previsão na mesma plataforma em que você obtém 

insights, fazendo ajustes de pipeline instantaneamente.

LEAD OPORTUNIDADE VENDA ENVIO/SERVIÇO FATURA RECEITA

Projete seu crescimento 
de receita: um 
diagrama para líderes 
de vendas

Uma excelente previsão de vendas não se trata 
apenas de precisão. Trata-se também de 

crescimento. (E você quer ambos).

Em que etapa do processo de 
previsão de vendas você está?

AVANÇADO

IA usa dados de CRM para deixar 
as previsões mais precisas.

O CRM faz recomendações com 
base em dados que levam a 
ações mais inteligentes. 

Exemplo: "Este cliente 
está pronto para a 
próxima etapa."

INICIANTE

Os representantes de vendas 
calculam as previsões em 
planilhas e enviam os números 
para os gerentes por e-mail.

Os gerentes respondem aos 
e-mails com ações, mas as ações 
se baseiam em números e 
insights obsoletos.

INTERMEDIÁRIO

As oportunidades e previsões são 
atualizadas automaticamente e 
nunca ficam obsoletas.

Representantes e gerentes podem 
permanecer no CRM. Observações 
sobre a previsão garantem a 
transparência em caso 
de alterações. 

Exemplo: "Acredito que esse cliente 
atrasará a assinatura, por isso não 
incluirei o negócio na previsão." 

Sonhe com grandes números e os atinja, sem sair do CRM. 
Isso funciona da seguinte maneira:

Estruture seu pipeline
Atualize seu 

pipeline de acordo 
com a sua previsão

Seja direcionado 
para a melhor 
próxima etapa

Preveja, planeje 
e cresça

Traga os dados de clientes 
para a Salesforce e obtenha 
visibilidade total

Estruture seu pipeline para ver 
o status de cada negócio

Além de dados comuns, suas equipes também precisam de um 

processo de vendas comum. Defina os estágios do seu pipeline 

com a Salesforce para que todos os seus representantes saibam 

o que é necessário para mover os clientes para o próximo 

estágio. Os líderes podem visualizar instantâneos de 

oportunidades de intervenção quando as previsões estão em 

risco e trabalhar com os representantes de vendas para 

prosseguir com as negociações — trabalhando em conjunto.

Aprimore seu pipeline para 
criar previsões automáticas 
em tempo real
À medida que você altera as oportunidades, atualizando campos ou 

movendo-os para diferentes estágios, as previsões são atualizadas 

automaticamente na Salesforce. Visualize previsões de qualquer categoria 

("Previsão de melhor cenário", por exemplo) e obtenha a flexibilidade para 

criar categorias personalizadas (como "Valor de contrato anual") que 

correspondam à forma como você gerencia seus negócios exclusivos.

Obtenha recomendações 
ativadas por IA para saber 
seu próximo passo Data de fechamento em até 16 dias, 

enviar cotação ao cliente

Previsão: identifique e aja com base 
em avisos antecipados sobre riscos.

Aprofunde-se em painéis de pipeline 
quanto a previsões de baixo 

desempenho a fim de detectar 
problemas antes que seja tarde demais. 

Planejamento: dedique mais tempo 
a tarefas importantes.

Aprimoramentos automáticos 
economizam horas por semana. 
Aproveite para se concentrar na 

estratégia e nos movimentos, como 
campanhas e cenários.

Crescimento: Não comunique as 
notícias. Altere as notícias.

Obtenha visibilidade sobre o futuro e 
use previsões precisas para tomar 

decisões estratégicas antecipadamente.

Estudo de caso: A Lindus Construction 
aumentou a precisão de previsões 
em 50% com a Salesforce
Algumas pessoas nascem com o dom de fazer previsões. Outras, o desenvolvem. 

Alex Lindus cresceu em meio ao setor de construção. Ele foi de autônomo a líder 

de uma empresa com 150 funcionários e nove linhas de produtos diferentes. 

Era hora de subir de nível, e a Salesforce ajudou.

Foi uma luta descobrir onde cada 
negócio estava no pipeline. 

Os dados do pipeline estavam 
acumulados em planilhas e em notas 
autoadesivas em caminhões de 
serviço. Os representantes de vendas 
inventavam o roteiro ao longo do 
processo, desperdiçando tempo com 
clientes potenciais não qualificados.

O trabalho dos funcionários no local 
não estava alinhado com a previsão. 

"Fizemos tudo o que foi necessário 
para realizar o trabalho, e nossa 
receita estava sendo afetada." Alex 
mudou o foco da equipe para a 
margem: a rentabilidade dos 
projetos depois dos materiais e 
do trabalho.

As previsões de vendas e as 
previsões de produção 
foram desvinculadas.

As equipes de campo não estavam 
vendo o que estava sendo vendido. 
Por isso, os trabalhadores não 
estavam sendo utilizados e os 
materiais não estavam sendo 
encomendados a tempo. 
"As vendas estavam em alta, mas 
nada estava pronto."

Painéis compartilhados mostram 
a integridade das negociações e 
orientam as equipes a agir.

"Olhamos o panorama geral e 
aprofundamo-nos para agir caso algo 
esteja obstruindo o pipeline. Em 
seguida, estudamos nossas principais 
ofertas e nossos melhores 
representantes, e isso se torna nosso 
novo processo. Agora, é tudo 
sobre dados."

Os gerentes recebem alertas 
quando a previsão é ameaçada 
pela margem. 

"Prevemos as margens antes do 
início dos trabalhos. À medida que 
as pessoas iniciam o trabalho e os 
materiais entram, a Salesforce alerta 
os gerentes em caso de risco de 
exceder a previsão. Isso significa que 
estamos sempre no caminho certo."

Os dados de previsão são 
conectados ao longo do ciclo de 
vida da receita.

"As metas compartilhadas se 
refletem gradualmente nos negócios. 
A Salesforce nos proporciona o 
controle para atingir nossas metas de 
crescimento: sugestões sobre gastos 
com marketing, leads necessários, 
encomenda de material, oferta de 
trabalhos etc."


