
PROSPECÇÃO 
CORPORATIVA



Hoje em dia as empresas querem novos 
negócios, clientes novos, correto? E como 

conseguir isso? Onde procurar novos clientes? 
A Prospecção Corporativa realiza este 
processo para as empresas através de 

metodologia B2B, conhecimento de mercado, 
mapeamento do cliente e de seus prospects.

Neste material vocês saberão as vantagens e 
irão tirar dúvidas sobre este serviço, que com 
certeza irá aumentar o fluxo de vendas da sua 

empresa.

Estão preparados?
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Depois de lerem os capítulos anteriores, 
perguntamos, estão prontos para terem 
novos clientes? 

A ABREAST PROSPECÇÃO CORPORATIVA - 
Conheça nossa empresa e veja como 
podemos auxiliar a sua a ter novos clientes, 
veja nosso vídeo e nos informem se 
gostaram tá?

O que é necessário para realizar a 
Prospecção Corporativa - Lembre-se sempre 
de planejar, os demais passos são 
consequências do planejamento.

As Vantagens da Prospecção Corporativa - 
Os benefícios deste serviço para quê sua 
empresa alcance novos mercados e 
conquiste novos clientes e defensores da 
sua empresa.

A PROSPECÇÃO CORPORATIVA - Falaremos 
sobre o quê é o serviço, a quem se destina, 
leiam por favor...
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As empresas querem volume de vendas constantes, 
novos negócios a toda hora, e para isso é necessário uma 
equipe especializada, que saiba o mercado que atua, o 
nicho de mercado do seu cliente em potencial, e para 
isso surgiu o serviço de Prospecção Corporativa, onde 
algumas empresas, como a Abreast Prospecção 
Corporativa realiza este serviço, atuando em conjunto 
com o setor Comercial, gerando visitas em potenciais 
clientes, fazendo com quê a empresa feche novos 
clientes com mais eficiência e segurança.

As empresas de prospecção surgiram para gerar volume 
de vendas às empresas e impulsionarem o setor 
comercial à fecharem novos negócios e clientes novos.

E sua empresa 
prospecta novos 
clientes?

Prospectar clientes para sua empresas é uma 
das mais poderosas ferramentas de auxílio das 
vendas consultivas, se compara com outras 
formas de divulgação.

Hoje em dia empresas querem ter novos 
clientes, querem entrar com seus produtos e 
serviços em novos mercados, e como fazem 
isso? Geralmente o setor Comercial de uma 
empresa seria o mais adequado a realizar esta 
atividade, porém os consultores possui uma 
certa resistência a prospectar novos clientes.

01. A PROSPECÇÃO CORPORATIVA



43% das 
empresas 
fazem 
isso.

Ter o auxílio de uma empresa como a Abreast para prospectar novos 
mercados, tem muitas vantagens, abaixo algumas que sua empresa 
irá ter:

A) Aumento do Volume de negócios - Prospects qualificados 
aumentam as chances de vender para clientes seguros em seu 
produto ou serviço.

B) Abordagem à empresas que não lhe conhecem - Desperta a 
curiosidade e o poder de compra em mercados ainda não explorados 
pela sua empresa.

C) Aceleração do processo de vendas - Quanto maior for o número de 
prospects visitados, maior é a chance de fechamento com estes 
potenciais clientes.

D) Foco em vendas - A Área Comercial ficará focada apenas no 
fechamento com os clientes, pois a Prospecção Corporativa realiza 
todo o processo anterior à venda.

E) Economia - Além de mostrar resultados com maior qualidade, a 
Prospecção Corporativa traz um excelente custo X benefício para sua 
empresa.

02. Vantagens 
da Prospecção 
Corporativa



PROSPECÇÃO É 
PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO E 

AÇÃO

Para realizar este serviço com excelência é necessário alguns 
procedimentos bem claros e executados diariamente para ter êxito:

A) Planejamento - O essencial de todos, as empresas precisam definir 
seu público alvo, como será realizado o interesse deste público, como 
atender os prospects...

B) Profissionais Treinados - A equipe deve saber transmitir os valores 
da empresas de maneira clara e concisa para seus prospects, e para 
isso deve-se realizar treinamentos periódicos com a equipe de 
trabalho.

C) Tecnologia - A empresa de Prospecção deve utilizar um poderoso 
CRM para que consiga administrar os contatos, gerar o funil de 
vendas, e transmitir a seus clientes as informações necessárias para a 
venda dos produtos e serviços de seus clientes.

D) Melhoria Constante - Com a análise de resultados, é possível 
mensurar o andamento das ações para sempre ter efetividade em 
seus processos.

03. O que é 
necessário para 
realizar a 
Prospecção?



PROSPECÇÃO NÃO É 

TELEMARKETING

Já o telemarketing tradicional possui como foco 
efetuar vendas por telefone, e de preferência para 
o mercado de pessoas físicas, onde a Prospecção 
Corporativa não é indicada.

E aí, conseguiram diferenciar as duas atividades?

Uma das maiores dúvidas entre as empresas, e que
nós da Abreast sempre esclarecemos, é que o
serviço de Prospecção Corporativa não é
telemarketing, apesar de fazer uso do telefone como
uma das ferramentas de abrir novos mercados.

A Prospecção Corporativa tem como foco abrir
portas para as vendas consultivas da área comercial
nas empresas, não fechando vendas por telefone, e
sim conhecer o mercado das empresas e estreitar o
relacionamento entre elas, para facilitar o processo
de vendas.



A ABREAST PROSPECÇÃO CORPORATIVA

No vídeo acima, explicamos como é a 
atuação da Prospecção Corporativa nas 

empresas e como auxiliamos às 
empresas a terem resultados efetivos na 

busca por novos clientes.

04. A ABREAST

https://www.youtube.com/watch?v=UtsGi7AnQcY


Após a leitura deste mini eBook, 
esperamos que suas dúvidas em 
relação à Prospecção Corporativa 
ficaram esclarecidas, e quê sua 
empresa veja este serviço como um 
aliado na busca de novos clientes.

05. Estão prontos para terem novos 
clientes?




