


Gerando Relacionamento



“Relacionamentos verdadeiros 
geram sentimentos verdadeiros, 

reciprocidades verdadeiras e 
laços verdadeiros ...”

Samir França



Vender ou gerar 
relacionamento? 



Qual dos dois  
você quer?



Para te ajudar a  
tomar decisão, vamos 
começar a falar sobre 
comunicação.



Comunicação

Comunicar não 
é o que eu falo, 
mas o que o 
outro entende



Comunicação Verbal 

É todo tipo de  passar ou trocar 
informações por meio de 
linguagem escrita ou falada.

Para que exista sucesso na Comunicação 
Verbal, seja ela escrita ou falada, o 
receptor da mensagem precisa 
compreender o que lê ou ouve, para isso é 
necessário que a mensagem esteja em um 
código comum ao emissor e ao receptor.



Comunicação não Verbal

É aquela por comportamentos 
aparentes, como: olhares, gestos, 
toques, posturas, assim como 
aspectos físicos, como: roupas, 
acessórios ou distância espacial. 

Como o próprio nome diz, é 
aquela que acontece sem o uso 
de palavras faladas ou escritas. 





Construindo  
relacionamento



É um conceito do ramo da psicologia. 
Uma técnica usada para criar uma ligação de 
sintonia e empatia com outra pessoa.

Esta palavra tem origem no termo em 
francês rapporter que significa "trazer de volta". 
O rapport ocorre quando existe uma sensação 
de sincronização entre duas ou mais pessoas, 
porque elas se relacionam de forma agradável. 
No contexto teórico, o rapport inclui três 
componentes comportamentais: atenção 
mútua, positividade mútua e coordenação

RAPPORT 



Para utilizar o rapport é simples, basta espelhar qualquer parte do 
comportamento da outra pessoa, ajustando seu comportamento 
verbal e não verbal para se mover junto, fazendo isso com discrição, 
elegância e sutileza. 

Para isso você precisa estar 
atento ao outro, ao que se vê, 
ouve e sente do outro. 

RAPPORT



VAMOS 
PRATICAR?



“As pessoas são melhor 
convencidas  pelas razões 

descobertas por eles 
mesmas.”

Benjamin Franklin



Vender
ou 

Relacionar



Venda x Relacionamento

10% 
Relacionamento

20% Qualificação

30% Apresentação da Solução

40% Fechamento



40% Construindo Confiança

30% Identificando 
Necessidades

20% Apresentando 
Solução

10% 
Fechamento

Venda x Relacionamento



Vender e Negociar 
Equívoco é confundir  venda com negociação. 
A venda é a consequência da negociação. 
Negociar significa atender a necessidade do cliente

Analisar com atenção qual a 
solução mais adequada. Expô-la 
com transparência e segurança, 
esclarecendo de forma simples e 
objetiva.



Encantar
Pós-venda  (esta etapa é 

importante  como todos as outras, 
pois fideliza o cliente)

Relacionar
Gerar confiança e concluir a venda   

Converter
Fazer a proposta (Visita) 

Funil de Vendas 

Atrair 
Prospectar o máximo de clientes possíveis



Faça uma boa pesquisa prévia;
Sorria enquanto fala;
Seja breve, crie vínculo;
Descubra quem toma as decisões;
Pegue o máximo de informações possíveis;
Ofereça solução mais adequadas às suas necessidades;
Crie valor  de acordo com características  específicas de 
cada cliente;
Prepare-se para uma rejeição;
Nunca deixe o cliente ficar com a obrigação de retornar;
Pratique, pratique e pratique.

ATRAIR (Prospecção)



CONVERTER (a visita)

Saiba tudo sobre o cliente potencial;
Prepare-se totalmente;
Seja profissional;
Dê valor as necessidades do cliente;
Vá direto ao assunto, então pergunte, ouça e pergunte.
Distinga-se totalmente do seu concorrente e de todos;
Seja confiante no que diz e no que faz;
Seja uma pessoa surpreendente.



RELACIONAR 
(CONFIANÇA x fechamento)

Seja persistente;

Dependendo da resposta do cliente, use o coração;

Busque o elemento surpresa para o fechamento;

Torne sua proposta pessoal e intransferível.



ENCANTAR (Pós-venda)

• Seja sempre atento aos detalhes;
• Mantenha seu relacionamento com o cliente;
• Tenha desejo sincero de ajudar seu cliente;
• Lembre-se, a empresa sempre pode atender da melhor forma o cliente;
• Tudo se resolve, basta ouvir atentamente antes e só depois de analisar, 

responda;
• Tenha uma agenda atualizada, com as datas importantes para o cliente; 
• Crie uma relação de confiança.



Criando Oportunidades 

O que eu quero 
saber? 

Exemplo de perguntas que 
posso fazer: 

O que 
vou fazer 
com as 

respostas

Quais as dores atuais 
do cliente?

De quem depende?

Qual a posição dessa 
pessoa?

O que posso 
oferecer de melhor e 

diferente ?

Hoje o orçamento em saúde 
está dentro da viabilidade 

financeira da empresa?

Esse projeto depende de 
quem para fechar? Qual a 

prioridade?

Como seria o ideal para vocês? 



VAMOS 
PRATICAR?



“Se você conhece o inimigo e conhece a si 
mesmo, não precisa temer o resultado de 
cem batalhas. Se você se conhece, mas 

não conhece o inimigo, para cada vitória 
ganha sofrerá também uma derrota. Se 

você não conhece nem o inimigo nem a si 
mesmo, perderá todas as batalhas. “

Sun Tzu



Não sei qual a sua escolha, vender ou 
criar relacionamento, mas te digo, só  

vende quem cria relacionamento.

Sem confiança não existe venda!
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