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DEFINIÇÃO DE AVATAR 

Responda as perguntas abaixo: 

• 01 - Quem é seu avatar? 

✓ Tem uma empresa que já vende pro privado e considera a possibilidade de participar 

de licitações 

✓ Tem uma empresa que já vende pro Governo. Considera a possibilidade de terceirizar 

o setor de licitações para maior comodidade 

 

Conhece o mercado e já participa  

      

                                                            Conhece, mas não participa 
      

 

       Não conhece e não participa 

 

 

• 02 - Quais são as principais dificuldades de seu avatar? Quais as dores 

dele? 

✓ Falta de conhecimento sobre licitações 

✓ Não ter tempo para aprender sobre licitação 

✓ Não consegue atrair clients no mercado privado 

✓ Custos altos com funcionários e marketing 

✓ Vendas estão baixas / faturamento aquém do desejado 

✓ Burocracia 

✓ Falta de tempo para acompanhar os processos 

• 03 - O que tira o sono do seu avatar? 

✓ Falir seu negócio 
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• 04 - O que dá medo no seu avatar? 

✓ Corrupção 

✓ Não receber seus pagamentos 

✓ Consultor fechar processos ruins pra sua empresa 

• 05 - Quais as maiores objeções de seu avatar? 

✓ Não confia entregar sua empresa nas mãos de terceiros, preferem fazer sozinhos ou 

através de funcionários contratados especificamente para esse fim 

✓ Pagar altas comissões 

✓ Acredita que perderá oportunidades de licitações pelo fato de não estar mais 

acompanhando os processos licitatórios de perto  

✓ Não ter exclusividade  

• 06 - Quais são as maiores oportunidades que o seu avatar tem pela frente? 

✓ Aumento de faturamento 

✓ Expansão de mercado 

• 07 - Quais são os sonhos do seu avatar? 

✓ Ter uma empresa estável  

✓ Conforto financeiro pra si e pra família - Liberdade financeira 

✓ Mais tempo com a família 

✓ Viajar e trabalhar de onde quiser 

✓ Legado para os filhos 

✓ Renda mensal 

✓ Qualidade de vida 
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