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Antídoto
 PARA EVITAR

  No Show



1. Tenha as agendas dos vendedores em mãos e já 
dê uma olhada nos horários mais próximos 
disponíveis antes de contactar o lead.

NUNCA DIGA: SEMPRE DIGA:

“Você tem algum horário 
disponível essa semana?”

agendar uma reunião 
para mostrar a eles uma 
solução

Os melhores show rates (taxas de presença em reuniões 
de vendas) são de pré-vendedores que conseguem 
marcar a reunião com o lead dentro das próximas 48 

1

Mande o convite da reunião enquanto estiver com 
o prospect no telefone

Informe-o que está prestes a encaminhar o convite e peça 
que ele aceite com você ali na linha. Se ele não estiver na 
tela do computador neste momento, aconselhe-o a aceitar 
o mais rápido possível. Se por acaso ele falar que não, isso 
é ótimo também! Você identificou o no show antes dele 
ocorrer, isso te dará oportunidade de fazer mais um 
contato com o lead antes da reunião.horas. Coloque isso 
como meta!

2

Tenha uma lista de tudo o que você precisa fazer 
depois de agendar a reunião

Não se esqueça de agendar um e-mail lembrete com 
intuito de relembrar o lead da reunião incluindo todos os 
detalhes necessários para que ele consiga acessar a 
mesma.

3

Não dê brecha para o lead mudar de ideia

NUNCA DIGA: SEMPRE DIGA:

“Então, quinta-feira ainda 
está de pé?”

“Estamos super animados 
com a reunião de 
quinta-feira, você recebeu 
o convite por e-mail? ”

Caso o agendamento seja daqui dois dias ou mais, 
confirme a presença dele por telefone no dia anterior ou 
no mesmo dia.4

Algumas pessoas podem aceitar a reunião só para correr 
de você, sem ter a real intenção de comparecer. Entrar em 
contato para confirmar a presença é também uma ótima 
forma de saber se o lead estava "blefando'', bem como 
uma oportunidade para você entender porque ele não vai 
comparecer e refletir se existe algo que você ainda possa 
fazer para transformar o não em sim.

Lembre-se: o acontecimento da reunião é sua 
responsabilidade até que ela aconteça. Logo, não limite 
sua criatividade e se esforce o máximo possível para 
garantir que ela ocorra. Entre em contato por e-mail, 
telefone, mídias sociais, onde conseguir. Desde que 
sempre tenha algo a agregar em todo contato.

Boa sorte! 


