




“ ...mostramos como as empresas que
estão entrando no mercado podem,
sim, competir com as gigantes já
consolidadas.”

Começo com um pouco sobre minha
história. Meu nome é Gustavo Caetano,
sou CEO da Samba Tech, empresa
referência no mercado de vídeos e
plataformas digitais. Sou um dos
entusiastas de tecnologias que trazem
eciência eciência real, como a DocuSign.

Lidero uma empresa que apostou em um
futuro aparentemente distante, mas que
se mostrou certo e rápido. A Samba Tech
foi fundada em 2004, com a visão de que
o futuro da comunicação estava nos
vídeos e, há mais de uma década, segue
ccomprovando esta premissa.

No início, usamos métodos de vendas
agressivos, como o dos Pinos de Boliche,
no qual você mira no maior alvo para ser
visto pelos menores. Mostramos, assim,
como as empresas que estão entrando no
mercado podem, sim, competir com as
ggigantes já consolidadas.

A seguir, você verá 5 dicas sobre como
fazer suas vendas acontecerem,
apontando a echa não para o alvo, mas
para cima, deixando com que a física
faça o seu trabalho. Essas são dicas que
hoje passo para frente porque testei
pessoalmepessoalmente e comprovei a ecácia. 

.

Neste e-book, contarei algumas 
histórias, dicas sobre vendas e como 
usei ferramentas e hacks ecientes para 
tornar a Samba Tech uma das empresas 
de maior representatividade em seu 
segmento.

Vamos começar falando dos dois pontos
que, talvez, sejam os mais importantes
para a sua empresa decolar.



Toda empresa um dia foi pequena, inclusive a Coca-cola, Adidas e Ferrari.
Naquela época, porém, era muito mais “fácil“ ser referência graças à
concorrência fraca ou inexistente. Atualmente, você precisa ser visto,
considerado e o principal: ser conável. 

Mas, cuidado, as gigantes líderes do mercado usarão da desconança para
afastar este objetivo de você. É o que chamamos de MID
((Medo, Insegurança e Dúvida). Nesse momento, é onde entra a parte do
endosso.

Quando temos endosso, criamos nossa reputação.

O método dos pinos de boliche é um bom exemplo. Se você está começando
sua empresa, não tenha medo de mirar nos grandes clientes, mesmo tendo a
consciência de que está vendendo a sua alma por pouco ou, até mesmo, nada.

Vencida esta etapa, você constrói o primeiro degrau da sua reputação.
Uma Uma grande marca ou empresa carrega consigo o peso no portfólio e, com isso,
começa a abrir portas e mais portas, aumentando suas vendas e fechando mais
negócios.

Outra boa dica para se criar endosso é apresentar ao seu cliente o problema
que a empresa dele tem e, claro, trazer consigo uma solução que o resolva.

Por exemplo, o que mais irrita um cliente é a burocracia para fechar o negócio
e todo o “vai e vem” de papéis. Buscando simplicar esse processo, a DocuSign,
fferramenta de assinatura eletrônica, foi criada e revolucionou o modo de fazer
negócios. Hoje, é possível otimizar o tempo de fechamento
de contratos e entregar uma experiência melhor para seus clientes. 
Tudo por meio de uma solução de assinatura eletrônica com validade jurídica.

Mas mesmo com um ótimo serviço e uma tecnologia ao seu lado,
o relacionamento cliente X empresa deve ser construído dia a dia.

Como podemos fazer isso?



Qualquer empresa consegue ultrapassar barreiras e superar
obstáculos, mas nenhum negócio sobrevive sem clientes.

Criar vínculos tira dos clientes a ideia de que você quer
apenas o dinheiro deles. A base desse relacionamento 
deve ser o seu desejo de entregar um produto ou serviço
de qualidade, que agregue valor. Isso é o que precisa
car clacar claro!

Os vínculos estruturais fazem com que você tenha
conança no que vende. Vá além da propaganda e foque
na real solução do problema, por meio de produtos e/ou
serviços incríveis e, acima de tudo, estáveis.

Já os vínculos emocionais miram na relação interpessoal
entre empresa e cliente. Um exemplo disso são as áreas
papara soluções de problemas ou de dicas. Isso mostra que
o seu zêlo não acaba no momento da venda, pois o foco
também está no sucesso do cliente ao usar o serviço. 

Concentre-se na solução dos problemas do seu cliente e
não na tecnologia por si só. No nal, ter os problemas
resolvidos é tudo que o seu cliente busca. Esse é o
começo da estrada para sua empresa se tornar referência.



Liderança é você tomar a frente,
tornar-se expert na sua área e,
como consequência, ser procurado.
As marcas, assim como as pessoas,
querem estar perto de empresas que
sejam referências, anal, quem não
quer estar ao lado do melhor?quer estar ao lado do melhor?

Conforme a Samba Tech foi crescendo,
comecei a escrever artigos para o
LinkedIn e consegui muito mais
abertura, visibilidade e credibilidade
com CEOs dos maiores negócios do país.

Quando sua empresa se mostra e,
pprincipalmente, apresenta um trabalho
eciente, ser uma referência é a
consequência! Por isso, aja com
perspicácia, colocando o rosto da
sua empresa em artigos para blogs
e sites. Mostre o que você sabe e o
quanto você sabe, assim, você terá
poportas e janelas abertas. Visar um
objetivo, traçando com inteligência
o caminho, te faz enxergar o sucesso
com maior facilidade.

“Quando sua empresa se 
mostra e, principalmente, 
apresenta um trabalho 
eciente, ser uma referência
é a consequência!” 



,

Pensar antes de agir é fundamental, anal,
não existe nada perfeito. Mas a
possibilidade de ser 99,9% perfeito
aumenta consideravelmente as chances de
suas vendas, negócios ou serviços terem
sucesso. 

No início da No início da Samba Tech, uma das salas
mais importantes da empresa era chamada
de War Room. Lá, era colocado na parede
tudo o que fazíamos e o mais importante:
o que nossos clientes faziam.

Para cada conta grande que disputamos,
havia uma carta de referência mostrando
os poos pontos fracos e fortes dos concorrentes,
as últimas perdas que tivemos e também as
vitórias. Isso resultou em uma maior
assertividade da nossa empresa.

Então, surge a pergunta: em que momento
pensamos e articulamos, e quando colocamos
as ferramentas em ação?



Pessoas inteligentes não focam só no que 
fazer, mas na maneira mais eciente, 
prática e precisa de se fazer. Para elas e 
para seus clientes. 

AAqui na Samba Tech, sempre utilizamos 
estratégias e tecnologias que geram 
vantagens competitivas. Dessa forma, 
ganhamos agilidade e saímos até na 
frente das grandes empresas do setor.

A A todo momento, procure uma ferramenta 
que seja como um funcionário de 
conança, um membro da equipe, que 
ajude no processo como um todo, fazendo 
a sua parte e agregando valor ao negócio.

Um bom Um bom exemplo disso é conseguir 
conciliar as reuniões fora do escritório com 
o processo de envio e assinatura dos 
contratos das vendas já realizadas. Adotar 
uma plataforma de assinatura digital 
permite assinar seus documentos de 
qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e 
ajuda a gaajuda a garantir que seu foco continue nas 
metas de vendas.

Uma boa ferramenta que adotamos
nesse processo é a DocuSign. Por 
estarmos em crescimento, muitos 
clientes estão distantes de nosso 
escritório, alguns até fora do Brasil,
e com esta ferramenta dispensamos
a pa presença física para coletar a
assinatura e fechar negócios.
Além de adotar um processo com a 
mobilidade e agilidade do universo
digital, garantimos segurança e
legalidade jurídica.

Isso faciliIsso facilitou muito nossas vendas, 
impactando no lucro e diminuindo a 
perda de nossos contratos por 
desistência ou diculdade no processo 
burocrático.



Telefone: +55 (11) 3330-1000.
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www.docusign.com.br

Empresa que aplica ciência para criar 
soluções sustentáveis poupou, em 10 
meses, mais de 50.000 dólares de tempo 

administrativo não produtivo.

Franquia de viagens mundialmente 
premiada economizou 76 dólares por 
contrato e estima uma economia de 1,5 

milhão nos próximos 3 anos.

Líder mundial em software eliminou 2 
milhões de folhas de papel e aumentou 
sua eciência e produtividade com mais 
de 220 casos de uso em todo mundo.

Maior rede de franquias imobiliárias do 
mundo. No Brasil, usando DocuSign, viu uma 
melhora exponencial no tempo de transação. 
O contrato, que antes demorava de 7 a 15 
dias, hoje é fechado em até 24 horas.
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Referência entre bancos digitais reduziu 
de 14 para 8 dias o processo de 

contratação de crédito consignado. Sua 
taxa de desistência para este tipo de 
produto diminuiu de 18% para 8%.

 Líder em delivery online de comida no 
Brasil obteve um crescimento de 133% e 
237% de aumento em novas parcerias, 
além da total aceitação dos parceiros na 

utilização da plataforma.


