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  CHECKLISTS
 ESSENCIAIS DO

  PRÉ-VENDEDOR

“Não importa o quão expert você é em determinado assunto, checklists
bem feitas podem melhorar seus resultados.”



Vivemos em um mundo de uma complexidade crescente, onde 
até os profissionais mais experientes lutam para dominar suas 
tarefas diárias. Treinamentos cada vez mais longos, tecnologias 
cada vez mais avançadas - e ainda assim nenhum dos dois 
parece evitar erros graves. Em uma virada esperançosa, o 
cirurgião e escritor Atul Gawande encontrou uma solução na 
mais humilde e simples das técnicas: a lista de verificação
- as famosas checklists.

Atul é especialista em reduzir 
erros, aumentar a segurança e 
melhorar a eficiência dos 
procedimentos cirúrgicos. Ele 
atua como cirurgião geral do 
sistema endócrino no Brigham 
and Women’s Hospital em 
Boston, Massachusetts e como 
diretor associado do Center for 
Surgery and Public Health. 
Também é professor associado 
na Escola de Saúde Pública de 
Harvard e na Escola de 
Medicina de Harvard.

O livro “The Checklist Manifesto” de Atul Gawande é uma 
leitura essencial para qualquer pessoa que esteja 
trabalhando para fazer as coisas certas. Nele ele mostra 
com diversos exemplos como vidas podem ser salvas e 
complicações podem ser evitadas com uma simples 
checklist.

Introduzidas pela primeira vez há décadas pela Força Aérea 
dos Estados Unidos, as checklists permitiram que os pilotos 
voassem em aeronaves de sofisticação até então 
incompreensíveis. Hoje, já estão sendo adotadas em hospitais 
em todo o mundo, ajudando médicos e enfermeiras a 
responder desde epidemias de gripe a avalanches. Mesmo no 
mundo extremamente complexo da cirurgia, uma variante 
simples de noventa segundos reduziu a taxa de fatalidades em 
mais de um terço com o uso de checklists.



Faça uso do bom 
senso: nem tudo 
requer checklists.

O ego é o maior obstáculo 
para implementar checklists. 
Lembre-se, elas não devem 
ser criadas para provar sua 
inteligência ou habilidade, 
pois são ferramentas para nos 
ajudar a lidar com a crescente 
complexidade das nossas 
vidas;

Em histórias fascinantes, Gawande explica como as listas 
realmente funcionam para solicitar melhorias marcantes e 
imediatas. 

Segundo Atul, para implementar checklists de sucesso é 
necessário atentar-se à três pontos:

Quais áreas da sua vida 
ou negócio poderiam 
se beneficiar de uma 
checklist;
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Preparo:
  
      Saiba exatamente com quem você precisa estabelecer 
conexão

     Saiba o que você vai dizer e estabeleça a direção que 
você vai conduzir a conversa
     
       Tenha seus objetivos alinhados
 - duração dos blocos de ligação
 - número de ligações por dia
 - número de conexões por dia
 - número de agendamentos por dia

O QUE FAZER ANTES DE PEGAR O TELEFONE

A CHECKLIST DA COLD CALL

Mindset:
  
      Retire as distrações. Essa é a hora do foco total!
 - silencie qualquer tipo de notificação
 - deixe seu celular distante
 - não faça mais de uma coisa ao mesmo tempo

     Visualize os resultados na sua mente e mantenha-se 
positivo
 - lembre-se da sua última melhor ligação
 - tenha em mente como sua solução pode facilitar a vida 
das pessoas com quem você está prestes a se conectar

     
      Mantenha o sorriso no rosto
 - o seu humor afeta diretamente suas reações,
logo antes    de iniciar um bloco de ligações:
      1. leia uma frase que te deixa motivado
     2. escute sua música favorita
   3. assista um vídeo rápido que te faça bem, dentre       
outros



Conteúdo:
  
    A linha de assunto deve ser breve, clara e direta (não 
deve passar de 5 palavras ou até 55 caracteres)

     O subtítulo também é importante, não deixe de usar
     
      Saiba quem é a sua persona ou seja, tenha informações 
sobre a pessoa que você entrará em contato

     Crie uma conexão com a sua persona

     Personalize a primeira linha

     Comece seu e-mail com uma pergunta

     Pontue pelo menos um desafio que o lead enfrenta

      Mostre uma perspectiva de melhoria

   Tenha uma CTA bem estabelecida e clara, não use 
apenas “Clique aqui”, diga qual o benefício a pessoa vai ter 
ao clicar na sua CTA

     Nunca tenha mais de uma CTA no mesmo e-mail

    Coloque sempre o CTA na primeira dobra do e-mail
    
     Não pergunte se o lead tem tempo para você

    Saiba quais são as possíveis objeções e já se antecipe a 
isso

     Caso seu e-mail seja em blocos, escreva no máximo até 
3 linhas para facilitar a leitura

     Fale sobre os benefícios do seu produto ou serviço, mas 
não exagere

     Faça com que ele concorde com você

   Tenha uma prova do que você está afirmando, seja 
honesto

Layout:
  
      Use linguagem simplificada

     Não utilize jargões de marketing e vendas

     Escreva da forma que você fala

  Seja profissional, mas não existe necessidade de 
formalidades
 
     Nunca tenha parágrafos extensos, seja objetivo em suas 
colocações

     Nunca ultrapasse 125 palavras (50 à 100 é o ideal)
Pense na formatação do seu e-mail

     Use uma boa imagem 

O QUE FAZER ANTES DE APERTAR ENVIAR

A CHECKLIST DO COLD MAIL



Reflexão - tenha um caderno para fazer essas anotações diárias:
  
      Uma vitória do seu dia
 - pequena ou grande, não importa
  
      Uma lição que você tenha aprendido
 - quase sempre acontecem diante dos erros, está tudo 
bem!
    Uma forma que você ajudou e colaborou com o seu 
time hoje
  
  Como você performou diante das suas metas de 
atividade

  Como você performou hoje diante suas metas de 
agendamento

 O QUE FAZER ANTES DE FINALIZAR O SEU DIA

SIGN OFF CHECKLIST

Preparação - para o dia seguinte:

      Quais prospects você irá focar amanhã

     Qual será sua estratégia de contato para cada um deles
    
     Comprometa-se com suas metas de atividade

     Comprometa-se com suas metas de agendamento



  
      Agende reuniões de qualidade
 - instigue o lead a perceber que ele precisa de algo que 
você tem ou que você pode melhorar;
 - deixe claro sobre o que é e como vai ser a reunião, mas 
plante sementes de curiosidade.

     Faça seus agendamentos pelo telefone
 - dados mostram que agendamentos via e-mail possuem 
maior taxa de no show;
 - passa mais profissionalismo e mais seriedade;
 - te dá oportunidade de já perguntar ali se o lead quer 
que outra pessoa seja incluída na reunião.

    Marque para o mais próximo possível
- marque para o mesmo dia, ou no máximo em até dois 
dias;
- quanto mais próximo, maiores são as chances de 
comparecimento.

     Espere que o lead confirme o agendamento ainda na 
linha
 - esse item tem diminuído drasticamente as taxas de no 
show;
 - quando o lead confirmar, aproveite para falar “Maravilha, 
enquanto ainda estamos no telefone vou rapidamente te 
encaminhar o convite da reunião. Não vai ter todos os 
detalhes agora de imediato, mas se você já puder aceitar 
para ficar alinhado em nossos calendários e assim que 
terminarmos essa ligação eu faço os ajustes dos detalhes, 
tudo bem?!”. Encaminhe o convite e espere que o lead 
aceite antes de desligar o telefone.

     Adicione o máximo de detalhes possível na descrição 
da reunião
 - assim que você sair da ligação adicione os detalhes:
1. certifique-se que o título da reunião é de impacto
2. certifique-se de que a data e o horário estão corretos
3. coloque para que o lead seja notificado via e-mail sobre 
a reunião

       Confirme a reunião
 - caso a reunião não seja no mesmo dia, mas no dia 
seguinte não precisa confirmar, mas envie um e-mail 
lembrete algumas horas antes;
 - caso a reunião seja mais de dois dias depois mande um 
e-mail na manhã da reunião e caso não obtiver resposta 
ligue um pouco antes para confirmar a presença do lead 
na reunião;
 - se a reunião for acontecer em uma semana ou mais 
lembre-se de estabelecer um fluxo de cadência para 
nutrir e engajar o lead até o dia da reunião:
1. “Boa tarde fulano, lembrei de você hoje ao ler esse 
material. Acredito que será útil para você. Qualquer 
dúvida estou a disposição.” Encaminhar anexos 
relevantes.
2. Lembre-se de confirmar a reunião tanto via e-mail 
quanto por telefone.

O QUE FAZER PARA EVITAR NO SHOWS

CHECKLIST PARA EVITAR NO SHOWS

Preparação - para o dia seguinte:

      Quais prospects você irá focar amanhã

     Qual será sua estratégia de contato para cada um deles
    
     Comprometa-se com suas metas de atividade

     Comprometa-se com suas metas de agendamento
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