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“O dinheiro que eu não faço é o
 conhecimento que eu não tenho”

Se tem alguém ganhando mais dinheiro que 
você, é porque tem o conhecimento que você 

não tem. Apenas cerca de 40 mil empresas, que 
correspondem a somente 3% do total de CNPJS no 

Brasil, aproveitam as milhares de oportunidades 
que o governo publica todos os dias. Este mercado 

movimenta mais de R$ 100 bilhões de reais 
todos os anos.



Porque as empresas não participam?
Os empresários caem em armadilhas que os cegam. 

Armadilhas que te cegam 
na hora de vender para o governo

Só grande empresa grande que pode vender para o governo
Na verdade, o governo privilegia empresas menores. Por ano, são cerca 
de R$ 29 Bilhões para comprar de EPP, ME e Equiparada (MEI)

É tudo carta marcada
Não! Todos os dias milhares de vendas não são realizadas, de itens de 
alimentação a pneus automotivos, porque não aparecem empresas para
vender. Além disso, é tudo online. Não tem esquema. Tudo é transparente 
e você pode acompanhar todas as etapas.

Ah, mas o governo não paga
Um dos nossos alunos enviou um print com recebimentos que somam 
R$ 100 mil reais no último mês. Apenas um deles, imagine todos?

Preciso ter muito dinheiro para vender para o governo
Segundo o método VCL, você não tem nenhum custo para vender. 
Quando recebeu o empenho é que você vai comprar de seu fornecedor.

Vender o que se eu não tenho nada?
Vende o que o Governo quer comprar. 
Para isso, basta ter as melhores estratégias.

Preciso ser formado para vender
Não! Você precisa dominar o método 
para criar as melhores estratégias



RAIO X
DO MERCADO
GASTO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

ENERGIA SOLAR
R$ 214 MILHÕES DE REAIS

ARQUITETURA
R$ 8.960 MILHÕES

CESTA BÁSICA
R$ 710 MILHÕES

PAPEL HIGIÊNICO
R$ 124 MILHÕES 



DINHEIRO NA MESA
Existem pregões que ficam sem nenhum lance. Quando isso acontece,
significa que o Governo falou que queria comprar, mas não apareceu
ninguém para a venda. 

desertos

VEJA



SITUAÇÃO
Observe a coluna. Perceba que alguns itens estão classificados como
“item deserto”. Dessa forma, se você encontrasse a oportunidade e
efetuasse o lance, garantiria a venda. Sem concorrência.

UM VERDADEIRO OCEANO
DE OPORTUNIDADES

CLIQUE PARA VER TODOS
OS PREGÃOS DESERTOS
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https://docs.google.com/document/d/1ueh_jZeAcXUPZ9URv8EOdT3FvPh8nmYg4YGHBS_4CpM
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