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Me chamo Lucas Axel e fiz um compilado de 
dicas e insights que eu utilizo diariamente 
durante minhas abordagens aqui na Exact.
Eu atuo há 4 anos como pré-vendedor pleno e 
possuo vasta experiência teórica e prática com 
story telling e metodologias de persuasão. Ao 
todo, possuo 6 anos de experiência na área 
comercial com vendas complexas. Sou 
co-fundador do primeiro canal focado em 
pré-vendas no Brasil: LEAD COM ISSO e do 
primeiro e maior podcast também voltado para 
pré-vendas: LEADCAST.

CONECTE-SE COMIGO
NO LINKEDIN

CONFIRA NOSSAS POSTAGENS DO
LEADCAST ATRAVÉS DO QRCODE

https://www.linkedin.com/in/lucas-axel-7b0321153/
https://linktr.ee/lead.cast


Como inserir essa técnica durante a abordagem?

Durante minha caminhada no universo da pré-venda, até 
o presente momento, pude testar várias formas de iniciar 
minhas ligações. Desde “pescar” alguma informação que 
o lead tenha publicado no Linkedin, a dar uma olhada nas 
redes sociais do lead - essa última eu não recomendo. 

O que tem dado muito certo tem sido conhecer o 
mercado do lead, saber quais são as principais dores do 
segmento, ter noção de quem são seus principais 
concorrentes e se já são clientes da minha empresa. Para 
ir além é necessário saber utilizar essas informações 
que estão sob seu alcance e criar de fato essa 
proximidade.

Rapport nada mais é do que a ligação, o laço, a confiança 
que você estabelece com seu lead. Afinal, você não falaria 
dos problemas da sua vida/empresa com um estranho, não 
é mesmo? 
Com essa técnica você pode criar autoridade e dominar a 
conversa evitando que o lead “fuja” nos primeiros segundos 
de ligação.

O QUE É RAPPORT?



Use sempre o primeiro nome ou apelido
 - Mesmo que o nome do lead seja difícil, não o 
chame pelo sobrenome, seja natural, quanto mais 
agir como você mesmo(a), melhor!

Não seja tão formal
 - Quando você fala que representa ou faz parte de 
alguma  empresa, o lead sempre espera uma 
formalidade, logo: quebre isso! 
 - Inicie a ligação com um “Fala Marcão/Fala Joana, 
tudo tranquilo por aí?"  Essa frase sempre vem 
acompanhada de uma resposta “tranquilo nada, 
está uma correria aqui”, te dando a possibilidade 
de responder “coisa boa, pior seria se estivesse 
parado mesmo, aí seria bem ruim mesmo. Bom, 
estou te ligando para….” 

Técnica do espelhamento
 - Imite de forma sutil o seu lead na postura, jeito 
de caminhar, sentar, olhar. É natural buscarmos 
nos aproximar daqueles que se parecem com a 
gente. Mas como fazer isso por telefone? Tom, 
ritmo e volume da voz. 
 - Nos primeiros minutos observe como o lead está 
falando: baixo ou devagar? Alto ou acelerado? 
Calmo e num tom agradável? Tente replicar o 
modo que ele fala, mas nunca imite sotaques.

Escuta ativa aos detalhes
 - Use o que você ouve durante a ligação para 
gerar rapport. 

Um dia liguei para o lead e havia no fundo uma criança chorando, 
quase imperceptível, e dava para ver que o som ia se distanciando. 
Usei isso em meu favor:
“Joana, se estiver muito corrido para você agora, podemos marcar 
essa ligação para um outro momento. Tenho filhos e sei bem como 
é! Acabei de amarrar eles nos pés da mesa para poder te ligar” 
Isso a deixou mais confortável comigo e ela começou a rir o que 
gerou uma ótima conversa de qualificação.

Então aqui vão algumas dicas: 



Um dia liguei para o lead e havia no fundo uma criança chorando, 
quase imperceptível, e dava para ver que o som ia se distanciando. 
Usei isso em meu favor:
“Joana, se estiver muito corrido para você agora, podemos marcar 
essa ligação para um outro momento. Tenho filhos e sei bem como 
é! Acabei de amarrar eles nos pés da mesa para poder te ligar” 
Isso a deixou mais confortável comigo e ela começou a rir o que 
gerou uma ótima conversa de qualificação.

COMO FAZER O USO DE GATILHOS MENTAIS?

Durante a abordagem eu faço o uso de dois gatilhos:

Autoridade: mostre quem você e sua empresa são. Fale do 
que a empresa já conquistou, o que alcançou, número de 
clientes, e autoridades do mercado que fazem o uso da sua 
solução. 

Lembrando que isso é feito de maneira sutil, não é um 
discurso pronto.
Exemplo: “que bacana, a empresa X (uma empresa 
referência no mercado do lead) já faz o uso da nossa 
solução, bem como outras 18 aqui na sua cidade e elas 
têm alcançado resultados 1, 2 e 3.”

Prova Social: assim como é exemplificado no livro “Armas 
da Persuasão” de Robert B. Cialdini, o princípio da prova 
social, afirma que a maneira  que as pessoas utilizam para 
decidir no que acreditar ou como agir em determinadas 
situações é a partir da observação. Ou seja: tendem a 
replicar a forma que outras pessoas acreditam e agem.  
Dessa forma, mostre para o lead quem são as empresas 
que você atende. Foque sempre nas do mesmo segmento, 
local e/ou porte do lead.

Armas da Persuasão
de Robert B. Cialdini

“Sou Fulano, especialista em pesquisas clínicas aqui pela 
empresa X. Somos atualmente a maior empresa de 
biotecnologia SP atendendo mais de 10.000 clientes. 
Fazemos parte da AssociaçãoX, e premiados na XXX, e 
agora avançando para outras regiões. Atualmente  
atendemos a AMBEV, BIOMM, GRUPO FLEURY e entre 
outras empresas. Acredito que podemos te dar  um apoio 
na área X!”



O QUE É LOW HANGING FRUIT E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?

É uma estratégia em que você utiliza as informações que 
estão ao seu alcance, de fácil acesso para estabelecer 
rapport com o lead.

Imagine que você está em frente a 
uma macieira e com muita vontade de 
comer maçãs. Você pegaria as maçãs 
que estão ao alcance de suas mãos ou 
as que estão mais distantes na copa da 
árvore? 
Provavelmente respondeu que pegaria 
as que estão no alcance de suas mãos.

Nessa estratégia você utiliza as informações que estão no 
site do lead para iniciar a conversa de qualificação.

Exemplo:
Digamos que eu venda uma solução para área comercial, 
e este é o website do suposto lead: 

“Fulano, dei uma olhada no teu site e vi que você tem um 
botão que leva direto para o atendimento por whatsapp. 
Quando o lead clica ali, quem é que faz esse atendimento? 
Você, um vendedor ou tem uma equipe para fazer esse 
primeiro atendimento antes do comercial?” 

Veja que aqui eu já estou entrando no filtro sem que o lead 
perceba. Não preciso informá-lo que estou qualificando e 
muito menos pedir a permissão dele para fazer perguntas, 
pois a conversa flui naturalmente.



COMO ESCALONAR O SEU PITCH COM STORYTELLING?

Em vendas é muito comum o uso de storytelling para criar 
um filme perfeito na cabeça do lead. 

O vendedor conta sobre como uma empresa X estava 
estagnada em resultados, acreditando que estava tudo bem. 
Até que surge um momento de dificuldade que a instiga a 
procurar por novas soluções e tentar resolver a situação. O 
vendedor discorre sobre como aconteceu essa a virada de 
chave, e então introduz a solução trouxe de resultado para 
empresa exemplificando o quanto essa mudança foi positiva 
e o quão bem a empresa está indo hoje com resultados 
crescentes.

Quantas histórias de cinema 
e quadrinhos você conhece 
como uma narrativa 
semelhante? 

Este tipo de narrativa é 
conhecida como a jornada 
do herói. Existem outros 
tipos, porém essa é a mais 
comum no universo das 
vendas.

Na pré-venda costumo utilizar isso de forma bem sutil. Na 
abordagem, tenho o hábito de trazer alguns exemplos de 
empresas do segmento do lead que são cases de sucesso 
e falar brevemente sobre a jornada dessa empresa, falar 
do antes e depois  de contratar minha solução:

"...E fulano, acredito que você conheça a empresa Y. Eles 
estavam com tempo de negociação de 3 meses e após a  
implementação da nossa solução eles conseguiram 
reduzir o tempo de vendas em 3 dias. E o objetivo do meu 
contato é justamente poder entender o seu negócio para 
saber se assim como a empresa Y eu também poderei te 
ajudar. Hoje o seu ciclo de vendas também está dentro 
dessa faixa de 2 à 3 meses?” 



Outro momento que eu gosto de utilizar o storytelling é no 
final do ligação para obter o compromisso com o lead.

“Fulana, a empresa A também esteve em uma situação 
como a sua, sem geração de demanda, dependendo 
somente de indicação. E com nenhuma previsão de 
crescimento... Mas nós conseguimos dar um apoio na área 
comercial da  empresa A. E é justamente nessa conversa 
com meu especialista que vamos te mostrar de que forma 
fazemos isso. Estou com a agenda do meu especialista aqui 
e ele tem um horário para hoje às 13h30, pode ser?” 

Tenho certeza que colocando essas dicas técnicas em 
prática, independente do seu segmento de atuação, 
produto ou serviço, você conseguirá criar uma abordagem 
de alto impacto e manterá seu lead engajado até o último 
minuto da ligação. 

Importante: sempre ofereço o horário mais próximo 
disponível, pois caso ele não consiga neste horário eu 
posso já oferecer o dia seguinte sem que pareça algo 
muito em cima. Esta é uma adaptação da técnica de 
ancoragem, muito utilizada por vendedores.
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