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Em 2020, o valor das empresas de software na nuvem 
disparou mais de quatro vezes mais do que outros tipos 
de empresas. "Software como um serviço" é um software 
com um desempenho superior ao de um produto de uma 
só utilização. E não é apenas software como serviço - são 
mecanismos como serviço, elevadores como serviço, 
pneus como serviço.

As empresas "como serviço" valem mais porque os 
investidores estão dispostos a pagar por fluxos de receita 
previsíveis e de alto crescimento. Portanto, os modelos 
de assinatura e utilização são seus novos caminhos para 
a receita. Eles vêm com:

•  Agilidade de vendas para ir para digital e entrar em 
novos canais.

•  Agilidade de preços com uma infraestrutura que 
ofereça os preços corretos em tempo real, junto com 
o monitoramento automatizado e conjuntos de dados 
profundos e confiáveis.

•  Agilidade econômica para focar na maximização do lucro 
e do fluxo de caixa para sustentar os negócios até o retorno 
do equilíbrio - algo que pode levar vários anos.

Se você estiver pronto para explorar as assinaturas e a utilização, 
mas não sabe por onde começar, então este guia é para você. 
Compartilharemos percepções que aprendemos e ações 
que você pode tomar, e quando estiver pronto para chegar, 
a Salesforce estará aqui para ajudar. 

Kylie Fuentes
Vice-presidente, 
Produtos na Salesforce

Prefácio: Torne-se um revolucionário de receita

https://www.salesforce.com/
https://www.bvp.com/bvp-nasdaq-emerging-cloud-index
https://www.i-cio.com/innovation/internet-of-things/item/how-iot-is-turning-rolls-royce-into-a-data-fuelled-business
https://www.i-cio.com/innovation/internet-of-things/item/how-iot-is-turning-rolls-royce-into-a-data-fuelled-business
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CAPÍTULO 1

Por que modelos de receita 
recorrente funcionam
Na medida em que as empresas inovam nos modelos de receita, elas estão 

se afastando da cobrança por produtos e indo para cobrança pelo acesso 

aos produtos. Então, a receita continua a chegar com o tempo - e cresce 

exponencialmente à medida que a base de clientes cresce.

A mudança para a assinatura é fundamental e transformadora.

As assinaturas acrescentam uma dimensão à receita. Ela vai de um ponto à uma 
linha, como mostrado no gráfico.

MODELO DE TRANSAÇÃO

Cada transação é uma nova 
venda.

MODELO DE ASSINATURA

Após a nova venda, as transações 
continuam - normalmente como 
emendas e renovações - até ser 
canceladas.

US$

Com todo esse potencial para agilizar a receita, não é de se admirar que 

80% das empresas estejam adicionando assinaturas. A mudança vem com 

grandes benefícios:

1. Maiores margens ao longo da vida útil de um produto.
As assinaturas afastam os clientes de seus concorrentes por um período 

de tempo mais longo.

ASSINATURA PURA

A receita é fixa� O valor que é pago, e quando 
é pago, é pré-determinado�

AMBIENTE HÍBRIDO

A assinatura e a utilização são misturados� 
A receita tem elementos fixos e variáveis.

UTILIZAÇÃO PURA (OU "CONSUMO")

A receita é variável� O valor que é pago, e quando 
é pago, é determinado pela utilização�

Inscreva-se em um 
serviço de streaming.

Peça um carro 
compartilhado.

Pague uma sobretaxa 
em sua conta telefônica 
mensal.

Modelo de Receita Recorrente (ou "Modelo de Assinatura")
Os clientes pagam regularmente pelo acesso contínuo à um produto.

2. Uma barreira menor à entrada, impulsionando a adoção 
e aumentando a base de clientes.
Os clientes obtêm acesso imediato ao seu produto e pagam menos 

no início. Também se torna mais fácil executar provas de conceito.

3. Relações mais profundas com os clientes - e percepções.
As relações de longo prazo com os clientes tornam-se conjuntos de 

dados de longo prazo, enriquecendo a compreensão de seus clientes.TIPO EXEMPLO

US$ US$ US$ US$

https://www.salesforce.com/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/moving-to-a-software-subscription-model/
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CAPÍTULO 2

Começando com modelos 
de receita recorrente
O modelo de assinatura não é novo. De fato, as editoras de livros e periódicos 

inventaram as assinaturas no século XVII. A novidade é que hoje, as assinaturas 

estão disponíveis para mais produtos do que nunca, desde ração para cães até 

mídia de streaming. 

Na última década, o modelo de assinatura se enraizou no comércio eletrônico 

e dobrou a cada ano durante 5 anos. E agora o modelo de assinatura está criando 

raízes também no B2B.

Por trás da assinatura, há uma crença - que como você vende é tão importante 

quanto o que você vende. Nesta seção, vamos examiná-los.

Por onde eu começo?

As empresas às vezes lançam modelos complicados de assinatura - e particularmente 

os modelos de utilização - sem ter uma boa base para fazê-lo. Elas ignoram o primeiro 

passo mais importante: compreender o que seus clientes realmente querem 

e valorizam.

Portanto, comece com seus clientes. Em seguida, escolha seu modelo de receita.

• Pesquise como seus clientes querem comprar. Você está oferecendo preços de utilização 
quando eles preferem acesso ilimitado?

• Descubra o quanto seus clientes estão dispostos a pagar. Você está lançando novos 
produtos sem entender o potencial de absorção pelo mercado?

• Simplifique seu portfólio de produtos com a retenção e o crescimento em mente. 
Sua nova abordagem de monetização está realmente fazendo você ganhar mais dinheiro? 
Ou está de fato corroendo o valor?

https://www.salesforce.com/
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/03/04/the-state-of-the-subscription-economy-2018/?sh=178634b353ef
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A jornada de um cliente para a abordagem híbrida

Um de nossos clientes é um fabricante de tratores. Durante muitos anos eles 

venderam tratores aos distribuidores regionais que prestavam serviços aos clientes, 

sendo eles os proprietários das relações. Na medida em que a empresa se tornou 

digital, elas trouxeram a Salesforce para levar estas relações com os clientes, para 

monetizá-los, aprender com eles e aumentar seu valor ao longo do tempo.

Esta empresa começou com um modelo de assinatura pura. Então, com novas 

percepções de uso, a empresa esculpiu uma base de segmento de "usuários 

excessivos" que estavam dispostos a pagar mais, e os levou à uma nova camada 

de embalagem e preços. 

Hoje, este cliente está prosperando, porque aprendeu algo importante. A receita 
recorrente é o começo, não o fim. É um verbo. É algo que você faz - suplantar mais 

que qualquer outra empresa em seu espaço, e ganhar a corrida para que o preço 

do produto se ajuste ao preço de mercado. Seu sistema de receita precisa apoiar isso.

Como posso escolher?

O gráfico abaixo mostra o espectro de modelos de assinatura - com assinaturas 

puras em uma extremidade, a utilização na outra, e possibilidades híbridas no meio.

Ambas as abordagens puras podem vir com armadilhas. Assinaturas puras 

podem levar a uma utilização excessiva, o que enfatiza seu sistema e aumenta 

seu custo das mercadorias vendidas (CMV). Quanto a utilização pura, a receita 

torna-se imprevisível, e é difícil criar ordens de compra e contratos. Portanto, para 
a maioria das empresas, a melhor solução estará em algum lugar no meio.

• Os preços são transparentes 
e fáceis de entender

• A receita é previsível

• As barreiras à entrada são reduzidas
• O preço está atrelado ao consumo

• O uso excessivo do sistema 
aumenta o custo das mercadorias 
vendidas (CMV)

• A retenção líquida de clientes 
pode parar ou diminuir

• Os custos fixos representam uma 
barreira às vendas

• A receita torna-se imprevisível 
à medida que a utilização aumenta 
e diminui

• As ordens de compra e contratos 
precisam ser criadas antes que 
a verdadeira utilização seja 
conhecida

PRÓS

FIXO

CONTRAS

PRÓS

VARIÁVEL

CONTRAS

O espectro dos modelos de receitas de assinatura

ASSINATURA PURA UTILIZAÇÃO PURA

https://www.salesforce.com/
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CAPÍTULO 3

Desenvolvendo uma forte 
estratégia de assinaturas
A mudança para a assinatura não é um simples salto, mas uma jornada de muitas 

etapas, e você precisará pensar em três principais componentes de sua estratégia: 

seus produtos, o ciclo de vida do cliente e as capacidades comerciais.

1. Reimagine seu produtos

4 áreas de um produto de assinatura que necessitam de novas capacidades:

Para desenvolver receitas de assinatura, desenvolva produtos de assinatura. 

Aqui está como começar:

Estrutura do produto e preços: Agora é a hora de redefinir sua estrutura de 

produtos, para que você possa consolidar seus SKUs e permitir preços dinâmicos.

Um de nossos clientes tinha mais de 30.000 SKUs para responder por diferentes 

variantes de seu modelo de produto tradicional (licença global versus licença no país, 

ouro versus prata, e a lista continua). Após passar para um modelo de assinatura, 

e com a ajuda da Revenue Cloud, a empresa consolidou estes 30.000 SKUs em dois 

produtos diferentes.

Entrega do produto: A seguir, você precisará repensar como você entrega os 

produtos. As empresas B2B estão pegando uma página do livro B2C, e tornando 

seus produtos mais rápidos e fáceis de adquirir e acessar. Faça o que puder para 

tornar as licenças mais imediatamente disponíveis para seus clientes, para que 

eles possam comprá-las e utilizá-las em seus próprios termos. 

Monitoramento de utilização do produto: Vendas, suporte e atendimento 

ao cliente precisam trabalhar juntos na mesma plataforma para encontrar - 

e consertar - quaisquer problemas na utilização e adoção pelo cliente. Em um 

negócio de assinaturas bem-sucedido, a estrela norte é um desgaste positivo, onde 

os clientes acrescentam mais licenças e serviços mês após mês. Para chegar lá, você 

precisará de ter capacidades de monitoramento de utilização, para que possa 

entender como os clientes estão usando seu produto.

ESTRUTURA DO PRODUTO

Catálogo de produtos

Racionalização do SKU

PREÇOS DO PRODUTO

Preços em camadas

Chegue e exapanda

ENTREGA DO PRODUTO

Provisionamento do produto

Gerenciamento de Licença

MONITORAMENTO

Monitoramento de utilização

Feedback no aplicativo

https://www.salesforce.com/
https://www.salesforce.com/blog/revenue-lifecycle-b2b-buying/
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2. Visualize o novo ciclo de vida do cliente, de ponta a ponta

As assinaturas mudam todo o processo de cotação ao recebimento, porque agora 

um cliente não representa apenas uma venda única, mas um ciclo de vida desde 

a aquisição até a renovação. As empresas que fazem a mudança precisarão conectar 

os pontos de contato do cliente em uma jornada holística, algo que requer novas 

capacidades e novas parcerias interfuncionais.

O modelo de assinatura precisa de pontos de contato conectados em toda 
a jornada do comprador.

MARKETING CPQ SUCESSOVENDAS FATURAMENTO SERVIÇO

Capturar clientes 
de forma mais 

eficiente

Fechar negócios 
complexos mais 

rapidamente

Provisionar 
o produto para 

facilitar o acesso 
e a integração

Negócios 
de estrutura 
em torno de 
modelos de 

preços robustos

Integrar 
o faturamento 

como um ponto 
de contato na 

jornada do cliente

Automatizar 
o ciclo de vida 

da receita

O que é cotação ao recebimento?

É a jornada pela qual o cliente passa, começando com a intenção de adquirir um produto 

ou um serviço e terminando com o pagamento. O processo de cotação ao recebimento 

tem a ver com o gerenciamento da linhagem de qualquer organização - a receita.

A ação aqui é mapear a nova jornada do cliente que se alinha ao seu novo produto 
e estratégia de preços. Traga a consciência para os silos que estão impedindo você 
de dar vida a esta jornada, e pense em como poderá formar novas parcerias que 
discriminam estes silos. 

No modelo antigo, faz sentido que as equipes se concentrem em objetivos funcionais. 
As vendas sempre se concentrarão no fechamento de negócios, enquanto as finanças 
sempre se concentrarão em fazer com que as contas se somem. Mas no novo modelo, 
onde um problema de atrito pode rapidamente se tornar um problema existencial, 
marcos de receita como renovações também precisam ser eventos de vendas 
convincentes. 

Portanto, as vendas e as finanças precisam trabalhar em conjunto como nunca antes. 
Eles precisarão substituir suas antigas metas funcionais por uma nova missão 
compartilhada, que é a de "primeiro o cliente". Mas é preciso mais do que colaboração 
para tornar tudo isso possível. Você também vai precisar da tecnologia certa.

https://www.salesforce.com/
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3. Desenvolver novas capacidades através da tecnologia

A receita recorrente exige que você "ganhe novamente" seu cliente a cada ciclo 

de renovação. Portanto, você precisa se tornar mais centrado no cliente do que 

jamais foi, e se concentrar na criação de uma grande experiência de compra 

"omnichannel".

Cada equipe precisará das capacidades do cliente em primeiro lugar. O marketing 

precisará de uma maneira de administrar as jornadas dos clientes. As vendas 

precisarão de uma maneira de automatizar as renovações e de apoiar novos canais, 

tal como o comércio eletrônico. O serviço precisa permitir o autoatendimento. 

E o sucesso dos clientes e a necessidade financeira de rastrear a utilização. 

A gestão da receita recorrente também traz novas métricas brilhantes: receita 

recorrente anual (ARR), receita média por usuário (APRU), e churn. Novas 

capacidades podem permitir que você reporte indicadores que indicam como 

estes, para que possa aprender com seu negócio de assinatura e utilização, 

e tornar sua receita mais previsível.

https://www.salesforce.com/
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CAPÍTULO 4

Como o Salesforce Revenue 
Cloud pode ajudar 
O Revenue Cloud foi desenvolvido a partir do zero para agilizar sua receita. 

Primeiro, agilizamos a compreensão de seu cliente, dando-lhe uma visão 

de 360 graus (o que chamamos de Customer 360). Em seguida, 

agilizamos sua entrada no mercado para ofertas de assinatura e utilização, 

conectando todas as suas atividades de receita em uma única plataforma.

Primeiro, agilizamos a compreensão 
de seu cliente, dando-lhe uma visão 
de 360 graus do cliente. Em seguida, 
agilizamos sua entrada no mercado 
para ofertas de assinatura e utilização.

Benefícios:

• Transformar a experiência de compra.

• Agilizar novos fluxos de receita.

• Aumentar a eficiência de receita.

Vamos observar.

https://www.salesforce.com/
https://www.salesforce.com/solutions/customer-360/
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Transformar a experiência de compra.
As empresas B2B podem pegar uma página do livro B2C e tornar mais rápido e fácil para os clientes comprar (e pagar) em seus próprios termos.

Isto mostra um portal onde um cliente pode pagar sua própria fatura, sem precisar ligar para a empresa e falar com alguém da área financeira:

https://www.salesforce.com/
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Lançar novos fluxos de receita.
Se você o vende, nós o apoiamos. Agilize seu tempo de comercialização para novas inovações, tal como novos canais (parceiros, autoatendimento, comércio eletrônico) 

e novos produtos (assinaturas e consumos).

Aqui um cliente escolhe um nível de utilização através de um canal de autoatendimento.

https://www.salesforce.com/
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Otimizar a eficiência da receita.
Obtenha uma única fonte de verdade para todos os seus dados de receita, em tempo real. E escala, com a automação e integração ERP. 

Sua loja única para dados de receita:

https://www.salesforce.com/
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Seus próximos passos
Pronto para saber mais sobre como você pode gerenciar as assinaturas e a utilização 
com o Salesforce Revenue Cloud? Comece com estes recursos.

O Revenue Cloud nos permitiu gerenciar 
facilmente nossos negócios de assinaturas 
e criar relacionamentos recorrentes".

RUCHIKA CHOPRA | CHEFE DE SISTEMAS COMERCIAIS | JUNIPER NETWORKS

Assista à demonstração

Assista
um vídeo demonstrativo sobre como o Revenue 

Cloud suporta novos modelos de receita.

Módulo inicial

Pegue o
módulo Trailhead para Revenue Cloud.

Saiba mais

Confira
nossa página de produtos para os 

detalhes sobre como podemos ajudar.

https://www.salesforce.com/
https://www.salesforce.com/form/conf/cpq/demo-revenue-cloud/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000000ZXzJAAW
https://www.salesforce.com/form/cpq/demo-cpq-billing/?d=7013y000002lNb3AAE&nc=7013y000002lNb8AAE
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/lead-to-cash-with-salesforce-cpq-and-billing
https://www.salesforce.com/products/sales-cloud/tools/revenue-cloud/?sfdc-redirect=334
https://www.salesforce.com/products/sales-cloud/tools/cpq-software/
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