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Ter um time de pré-vendas é um excelente caminho para 

quem busca ter mais eficiência em um processo comercial. 

Ainda não tão adotado pelas empresas brasileiras - por 

muitas vezes ser considerado um investimento desnecessário 

- o pré-vendas é essencial no processo de evolução das 

operações, porque melhora a qualidade das oportunidades e 

traz escalabilidade aos negócios.

 É comum que vendedores façam todo o processo 

comercial, desde a prospecção até despertar o interesse, 

negociar e vender. No entanto, em processos complexos 

de vendas, implementar um time especializado de  

pré-vendas significa estabelecer negócios mais qualitativos 

ao vendedor, gerando oportunidades com leads que 

possuam perfil e interesse aderentes ao produto/serviço que 

as empresas ofertam. Nesse caso, o pré-vendedor tem uma 

tarefa totalmente analítica, de entender o problema de um 

potencial cliente, captar suas dores e necessidades, e mostrar 

para ele, que a sua solução vai resolver esse problema.  

O pré-vendedor conseguindo examinar e concluir que a 

Introdução
solução é  aderente ao problema do lead, faz a passagem de 

bastão para o vendedor realizar uma consultoria muito mais 

técnica e assertiva.

Neste e-book iremos analisar a importância do setor de  

pré-vendas,  e como essa atividade pode impactar diretamente 

no aumento dos seus resultados. 
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O “lead” é definido como um potencial cliente que interagiu 

com o seu negócio e “levantou a mão”. Esse lead pode ser uma 

pessoa física ou empresa, que através do contato com alguma 

campanha nas redes sociais, ou de um e-mail marketing, 

ficou interessado e quer entender um pouco melhor sobre 

seu produto/serviço. Porém isso não quer dizer que esse 

potencial cliente possua aderência ao o que você vende.  

E é aí que o pré-vendedor exerce sua principal função: 

qualificar ou desqualificar esse lead antes de passar para o 

vendedor.

O processo de qualificação é um procedimento totalmente 

consultivo, no qual o pré-vendedor irá analisar todo o contexto 

desse potencial cliente: quais são as suas dores, o que fez 

ele de fato se sentir interessado em seu produto/serviço. O  

pré-vendedor tem a tarefa analítica de compreender se o 

problema raiz desse lead pode ser resolvido com a solução 

oferecida por sua marca. Esse diagnóstico, porém, não é 

padrão. Ele varia conforme as soluções que uma empresa 

Mas afinal, o que é qualificação de leads e qual a sua 
importância em um processo de vendas

oferece sobre alguma espécie de problema. 

Vamos tomar como exemplo uma empresa que vende 

consultoria financeira. A equipe de pré-vendas deve criar 

um processo de qualificação baseada em extrair problemas 

financeiros do potencial cliente, de como está estruturado 

o processo de finanças, como ele faz a gestão hoje, quantas 

pessoas operam no financeiro, o que ele estipulou de metas 

e necessidades nessa área e qual a urgência para iniciar um 

projeto que vá resolver o seu problema de fato. Nesse caso os 

pré-vendedores, após uma análise consultiva do problema, 

irão avaliar se a solução faz sentido para a dor desse cliente 

ou não. Com a validação desse diagnóstico, esse potencial 

cliente se torna um “lead qualificado”, ou seja, um lead que 

está apto a receber uma consultoria do vendedor.
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Como já mencionado, o modo como a qualificação é 

realizada é adaptada ao tipo de solução que a empresa 

oferece a algum problema. Entretanto, os efeitos de ter um 

processo de pré-vendas vigente são benéficos da mesma 

forma, sendo um facilitador de um comercial. Isso porque, 

assim que o pré-vendedor qualificar um lead e transformá-lo 

em uma oportunidade, ele irá passar todas as informações do 

diagnóstico ao vendedor, que fará uma consultoria totalmente 

focada na solução da dor identificada. 

Essas informações, previamente coletadas pelo  

pré-vendedor, também otimizam o tempo do próprio lead, 

que participará de uma reunião personalizada para o cenário 

atual dele, recebendo somente informações que ele realmente 

precisa para solucionar o problema, tornando a venda muito 

mais assertiva e interessante.

É importante compreender que o pré-vendedor tem uma 

função totalmente diferente da do vendedor. No processo de 

qualificação, o time de pré-vendas entende o processo atual 

do potencial cliente, comunica se é possível ajudá-lo caso 

haja aderência à solução e apenas contribui para a conversa 

trazendo benefícios. 

Voltando ao exemplo da consultoria financeira, o pré-

vendedor mostrará quais são os benefícios de se receber essa 

solução: terá mais lucratividade, controle de suas finanças e 

gerenciamento do fluxo de caixa, poderá iniciar um projeto 

ou processo de expansão, redução de dívidas e por aí vai. 

O vendedor, por sua vez, será encarregado de montar a 

estratégia, explicá-la e fazer a negociação - enfim, o processo 

de consultoria financeira. 

Com o pré-vendedor fica, portanto, a tarefa de analisar o 

problema atual e agregar com benefícios. Assim que qualificar 

e passar o bastão para a equipe de vendas, o vendedor irá 

realizar uma consultoria técnica focando em resolver a dor do 

lead, trazendo o plano de ação para convencê-lo a se tornar 

um cliente.
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Como vimos anteriormente, o papel de um pré-vendedor 

é essencial para tornar o processo de vendas mais assertivo 

e eficiente. Dentro deste terreno há duas categorias de 

profissionais que trabalham no método de qualificação: 

o SDR (Sales Development Representative) e o BDR (Business 

Development Representative). Apesar de as siglas serem muito 

semelhantes, essas funções diferem na prática de pré-vendas.

O SDR é o pré-vendedor que recebe leads do marketing, 

gerados através de conteúdos pagos, anúncios patrocinados 

nas redes sociais e conteúdos orgânicos. Além disso, é quem, 

após um estudo prévio do mercado e da empresa, faz a 

primeira tentativa de abordagem na tentativa de qualificar o 

lead. 

Como a operação do SDR é passiva, ou seja, os potenciais 

clientes chegam até ele por meio de “iscas” na internet, 

é fundamental que o SDR trabalhe com volume. O que faz 

com que receba variados contatos, e muitos deles podem 

Como o processo de pré-vendas é estabelecido em 
diferentes metodologias de vendas?

ser leads que possuem interesse, mas não possuem o perfil 

adequado. Então é fundamental que este profissional faça 

muitas abordagens diárias para qualificar em escala, sempre 

alinhando fit e interesse.

Em contrapartida, o BDR desempenha uma tarefa  através 

de um processo ativo, indo até um prospect buscando gerar 

interesse. 

A geração de leads realizada por ele depende primeiramente 

de uma estratégia para entender qual é o perfil ideal de cliente, 

para, posteriormente, contatar segmentos estratégicos 

através da cadência de e-mails, networking, ligações frias, 

enfim, uma série de métodos ativos para gerar interesse. 

Após o potencial cliente levantar a mão - quando se torna um 

lead - este especialista iniciará o processo de qualificação. 

Formar um time de pré-vendas é essencial para auxiliar 

as empresas a aumentarem sua eficiência. Se a venda for 

complexa e consultiva, o pré-vendedor torna-se ainda mais 
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necessário na operação, dando mais agilidade no ciclo de 

vendas e direcionando apenas clientes com fit e interesse 

pela consultoria. 

Ambas as operações comerciais (passiva e ativa) abrangem 

o trabalho do pré-vendedor. Por isso é fundamental 

analisar a melhor metodologia de vendas que se encaixe 

estrategicamente em sua operação.
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O pitch de qualificação é estruturado conforme a solução 

oferecida de uma empresa. O processo de estruturação de 

uma qualificação pode ser comparada a uma triagem:

1.  Contatar a empresa após um estudo 

prévio sobre seu mercado e sua operação;

2.  Entender qual a dor/deficiência que esse 

potencial cliente possui, quais são suas reais 

necessidades;

3.  Implicar sobre esse problema e gerar 
urgência de que algo deve ser feito;

4.  Mostrar que possui uma solução para 
esse problema, trazendo sempre benefícios do 

que se está vendendo e geração de interesse;

5.  Agendar a consultoria com o lead e fazer 

a passagem de bastão para o vendedor.

Qualificação na prática

Processo de qualificação
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Os formulários são ferramentas chave para o processo 

de qualificação do pré-vendedor. Durante todo o conteúdo 

deste e-book, foi mencionado que para se tornar um lead 

qualificado é necessário que esse potencial cliente possua fit e 

interesse. Portanto, para avaliar essas questões, é necessário 

que o SDR ou BDR inicie uma conversa genuína e buscando 

gerar rapport1 para extrair informações.

 No início da conversa é interessante que o pré-

vendedor deixe claro que essa primeira conversa não é uma 

venda ou negociação, mas sim um primeiro contato para se 

conhecerem, e alinhar as expectativas em relação ao que o lead 

tem de necessidade. Durante toda a conversa de qualificação, 

o vendedor tem que deixar o potencial cliente falar durante 

cerca de 80% de toda a call. Ou seja, ter escuta ativa para 

identificar todos os pontos e gargalos que são importantes 

para uma futura consultoria.

Formulários: 
Como usar, para que serve, qual a importância

Exemplo de perguntas

1.   Muito bacana que você nos encontrou! 

Preciso entender o que você está enfrentando 

de dificuldade na sua operação, para saber 

como podemos te ajudar...

2.   O que mais te deixa insatisfeito hoje?

3.  Você já passou por essa dificuldade 

antes? O que fez para tentar resolver?

4.   Se você não resolver esse problema hoje, 

quais os impactos reais para sua operação?

5.   Como você faz hoje? E o que você espera 

que possamos fazer por você?

1 Significado de Rapport

https://leads2b.com/blog/rapport-em-vendas-o-que-e-e-como-fazer/
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Após analisar perguntas abertas, pode-se encaminhar para 

perguntas fechadas. Assim como as abertas, estas também 

variam em relação ao produto/serviço que a empresa oferta. 

Então, se uma empresa vende gestão comercial, CRM, por 

exemplo, poderá realizar perguntas fechadas direcionadas ao 

que produto dela seleciona, por exemplo:

O pré-vendedor vai aprofundando essas informações 

através de perguntas abertas, e no final, fechadas, registrando 

tudo em um formulário. Caso seja um lead qualificado, esse 

formulário será repassado ao vendedor, que estudará todo 

o seu cenário para montar a melhor estratégia de vendas 

durante a consultoria, com o foco em resolver o real problema 

do cliente.

Além do formulário de qualificação, outra ferramenta que 

mede o grau de qualificação dos leads é o lead scoring, em 

português, pontuação do lead. Esta ferramenta dá uma nota 

a uma matriz “perfil e interesse” de um potencial cliente, e 

quem vai montá-lo será o comercial da empresa, baseado em 

uma taxa que eles consideram qualificado ou não para passar 

ao vendedor. 

Sendo assim, no eixo interesse, terá vários tópicos a serem 

pontuados e o lead necessita receber um número mínimo de 

pontuação neste tópico. Na categoria perfil, também estarão 

outras variáveis que irão pontuar dentro desse campo.

Exemplo de perguntas

1.   Você usa algum CRM hoje?

2.   Quantas pessoas operam nele?

3.   Quanto você investe anualmente no seu CRM?

4.   Quais são as suas metas?

5.   Alguém decide junto com você?
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Caso um lead não receba a pontuação devida, ele não 

será passado ao vendedor como oportunidade. Nesse caso 

será perdido, pois, não atende às condições mínimas. Se for 

qualificado e supere o score mínimo, então se tornará uma 

oportunidade. Assim, quando essa pontuação chega na 

mão do vendedor, ele consegue analisar antes mesmo da 

consultoria qual o nível de interesse e fit do cliente.

Os leads mais preparados para entregar ao time de 

vendas estão na parte verde. Já os leads que se encontram no 

vermelho, devem ser preparados, ou seja, colocados no seu 

fluxo de nutrição.

Leads que possuem muito interesse, mas pouquíssimo 

perfil, ou leads que possuem perfil, mas nenhum interesse, 

devem ser nutridos. Ou seja, devem receber conteúdos e 

materiais a respeito da dor deles, deficiências e possíveis 

soluções, para que futuramente o lead scoring possa ser 

aumentado, e gere uma oportunidade.

O principal objetivo do lead scoring, portanto, é fornecer 

aos vendedores os melhores leads e priorizá-los, além de dar 

um parâmetro mais objetivo e preciso.

Na plataforma da Leads2b, é possível criar uma lead 

scoring todo personalizado com pontuações e metrificações 

voltados para o que seu negócio precisa. No card do lead, 

existe uma aba específica para qualificação:
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Dentro dessa aba, a equipe de vendas da Leads2b, criou o 

próprio lead scoring interno pautado em critérios do perfil e 

interesse ideais do nosso produto. Estas pontuações servem 

não apenas como uma régua para fazer ou não a passagem 

de bastão para o vendedor, mas também permite identificar 

qual estratégia adotar durante a venda. Quanto maior o 

detalhamento, maior a consultividade e assertividade do 

vendedor para a consultoria.

No caso do processo comercial da Leads2b são usados 

3 tópicos diferentes de lead scoring para traçar esse perfil e 

interesse. Chamados de “LS1” “LS2” e “LS3”:

No LS1, foram estabelecidas duas perguntas essenciais 

a respeito de perfil dos nossos clientes. Como o produto 

Leads2b é uma solução de vendas voltado para empresas 

que vendem para outras empresas (b2b), é essencial ter na 

qualificação se o público que  determinada companhia atende 

são empresariais e qual o modelo de venda possui hoje:
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Dentro de cada tópico existem diversas opções. E cada 

opção possui um tipo de pontuação diferente:

Nesse caso, o pré-vendedor seleciona qual o tipo de 

público e qual o modelo de venda, o que irá gerar uma 

pontuação específica. Como a solução da Leads2b é ideal para 

empresas que possuem processos de vendas complexos, e 

que vendem para outras empresas, a maior pontuação será 

dada ao público “b2b” e a uma estrutura comercial complexa 

e bem dividida, como “SDR+VENDEDOR”. Isso quer dizer, que 

uma empresa estando estabelecida dessa forma, tem mais 

perfil para utilizar a solução Leads2b:
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Por isso o lead scoring gera uma nota máxima. Porque 

essa empresa atende a um perfil máximo. Caso a empresa 

não possua esse exato perfil, a nota dela será menor, mas 

não significará que ela também não seja beneficiada pela 

plataforma. Exemplo:

E, depois de validado o LS1, o pré-vendedor valida o LS2.

No tópico LS2 também existem questões com diferentes 

pontuações para a qualificação dos leads. Nessa nova 

aba, decidimos aprofundar as questões de perfil do lead.  

Nota-se que existe um campo sobre “comentários gerais”, no 

qual o SDR ou o BDR consegue descrever questões subjetivas, 

e detalhamentos importantes a respeito desses tópicos ao 

vendedor.
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E por último, no “LS3”, estão os tópicos em relação 

a interesse. Nessa aba, questões como urgência de 

implementação, tomada de decisão, valores vistos pela 

empresa e metas são questões essenciais para medir se esse 

lead tem a verdadeira necessidade e desejo de adquirir a 

plataforma:

Nessa aba de lead scoring, existe também um delimitador 

de qualidade, sendo de 0 a 100 a medida do score em relação 

ao interesse. Algo muito importante em relação à atividade 

do pré vendedor na parte de interesse, é que chegam muitos 

leads que possuem um grande perfil em relação ao produto, 

mas não chegam com o interesse mínimo.

Portanto o SDR ou BDR, como desenvolvedores de vendas, 

devem aprimorar suas capacidades de gerar interesse na 

hora da qualificação. Existem várias estratégias em relação a 

isso e também depende do produto que se vende. 

No caso da Leads2b, o pré -vendedor adota uma estratégia 

de mostrar ao lead que se ele continuar no mesmo processo 

que ele possui, não irá vender mais e não atingirá suas metas, 

por isso, é necessário automatizar seu processo comercial, a 

fim de trazer mais volume e escalabilidade, por exemplo.

 Todas as informações do lead scoring são salvas 

automaticamente no card do lead, ficando registrado em seu 

histórico.
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É possível criar e personalizar o lead scoring dentro 

da plataforma, na aba “prospectar”, e depois selecionar 

“formulários”:

Abrirá uma página, e nela será possível criar o lead scoring 

específico para seu negócio, clicando na caixa azul com o sinal 

de “+” (mais) no canto direito superior:

E, a partir daí abrirá a página para a criação do lead 

scoring, sendo possível gerar as perguntas, podendo elas 

serem separadas em tópicos em relação ao perfil e interesse 

do seu produto ou serviço. Será necessário aplicar os scores 

para cada tópico e fica ao seu critério selecionar a pontuação 

mínima que será passada ao vendedor:

Portanto, existe a opção de dar o título do lead scoring, como, 

por exemplo “Perfil do cliente”. É necessário dar a pontuação 

máxima, exemplo: “100 pontos”, e qual o delimitador: “40”. 

Consequentemente scores com menos de 40 não se tornarão 

oportunidades ao vendedor.
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Em “perguntas disponíveis” é possível criá-las e 

personalizá-las. E assim que finalizada, é necessário importar 

para o card ao lado, denominado “meu formulário”. Isso é 

possível clicando na flecha azul que irá redirecionar ao campo 

das perguntas.

 Outra forma muito assertiva de lead scoring é a formação 

da própria matriz. Na prática é transformar o lead scoring 

da Leads2b em um gráfico. Seguindo o mesmo contexto, os 

pré-vendedores também utilizam essa matriz como forma de 

qualificação:

Novamente: essa qualificação é formada pelas variáveis 

“perfil e interesse” e as perguntas estão pautadas pela 

aderência das empresas ao produto da Leads2b. 

Conforme o pré-vendedor realiza a qualificação, vai 

preenchendo apenas as duas colunas “Perfil e Interesse”, com 

um “x”. Podem ser colocados tópicos a serem respondidos 

com números  - para fornecer quantidade - e também campos 

que podem ser colocado mais tem uma opção de escolha. 

Então, automaticamente, a matriz irá sendo construída. 

Nota-se que existe um campo chamado “eliminatórias”. Ou 

seja, se o lead possui algumas das características listadas 

neste campo, elas automaticamente não se tornarão 

oportunidades.

Conforme as colunas vão sendo preenchidas, a matriz 

recebe uma pontuação que varia de A a E. O comercial da 

Leads2b adotou que scores que são A, B ou C se tornarão 

oportunidades. Pontuações D e E não atendem o requisito 

mínimo para serem passadas aos vendedores.
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Sendo assim, completando os campos de “perfil X 

interesse” a matriz irá validar se esse lead está qualificado ou 

não para receber uma consultoria. Nesse caso, ele entra na 

categoria “B”, estando apto a se tornar uma oportunidade.

 Os dois lead scorings apresentados nesse e-book foram 

exemplificados através do cenário comercial da própria 

Leads2b. O ideal é que ambos os exemplos sejam usados 

como guias para a realização de um lead scoring totalmente 

personalizado ao seu produto/serviço. 

Consequentemente, se seu negócio é sobre consultoria 

financeira, por exemplo, personalize uma qualificação com 

estratégias voltadas ao cenário financeiro atual do seu lead. 

Como entender o problema financeiro desse cliente, o quanto 

ele está disposto a mudar isso, quanto ele quer investir para 

mudar esse cenário, qual a urgência dele, quantas pessoas 

estão envolvidas no projeto financeiro, o que usam hoje para 

controlar suas finanças, enfim, personalize com todas as 

perguntas que forem necessárias para tornar a oportunidade 

mais qualificada possível. Desta forma o seu processo 

comercial se tornará mais eficiente. 
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Conclusão 
A função que exerce o pré-vendedor, seja ele um SDR ou 

um BDR, é de extrema importância em processos comerciais 

complexos. Porém, ainda há a visão de que é um custo alto 

para empresas e que não consiste em uma fonte real de 

geração de escalabilidade e faturamento. 

 Nesse e-book, contudo, vimos que a atividade de  

pré-vendas é essencial no caminho da maturação e aumento 

da eficiência do comercial. Sobretudo visto que é uma atividade 

totalmente analítica e que encurta o processo de tempo de 

venda. Gerando, assim oportunidades apenas com leads que 

realmente possuam perfil e interesse no seu negócio. 

 A pré-venda, além de trazer essa eficiência, possui 

ainda uma função de diagnóstico, por não se tratar da venda, 

mas sim da identificação com o real problema do potencial 

cliente. Isso garante que o pré-vendedor consiga gerar uma 

conexão com o lead, através do reconhecimento do problema 

dele.

 O custo benefício também é muito vantajoso. Ao invés 

de um comercial contratar 10 vendedores para mapearem o 

mercado, prospectarem, gerarem interesse e vender, é mais 

prudente ter 6 pré-vendedores realizando esse diagnóstico 

mais preciso, e gerando excelentes oportunidades para  

4 vendedores, por exemplo. 

Então, se houver uma boa estratégia nessa segmentação 

do processo de vendas e passagens de bastão bem definidas, 

a consequência são melhores resultados e aumento 

considerável do faturamento.
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