
DIRECIONAMENTOS 
PARA ABORDAGEM



• O presente roteiro de abordagem é uma orientação para a abordagem de 
pré-vendas.

• Esse roteiro não deve ser lido durante a abordagem, e sim internalizado e aplicado 
usando as suas próprias palavras, para tornar a consulta de pré-vendas uma 
conversa natural. 

Primeiras Orientações



Beleza, o que eu preciso para ter uma boa 
Abordagem ?

● É muito importante que o pré-vendedor seja natural e confiante ao aplicar o filtro; 

● Cuidar com vícios de linguagem;

● Ter jogo de cintura para lidar com os diferentes “tipos” de leads (pessoas abertas a 
responder as perguntas, pessoas resistentes às perguntas, …);

● Seja educado, mas não educado demais. Educação ao extremo pode sinalizar 
insegurança. Evite palavras como “poderia” e “gostaria”, pois elas dão a chance do 
lead dizer “não”. 

● Utilizar Rapport e gatilhos mentais, visando deixar o lead aberto e receptivo à conversa

Nota: O que queremos é EVITAR associação com call-center e sim trazer a ideia 
de algo mais personalizado, como uma pesquisa feita por alguém mais técnico.



O que é Rapport?

● De origem francesa, a palavra rapport,  é uma técnica que visa criar uma ligação de 

empatia com outra pessoa. 

●  O objetivo é gerar confiança no processo de comunicação, para que a pessoa fique mais 

aberta e receptiva, fazendo com que ela interaja mais, troque e receba informações com 

menos resistência.

● Essa atitude faz com que o lead fique mais suscetível às sugestões do pré-vendedor e aceite 

escutá-lo até o final. 

● Quando você cria rapport em um primeiro momento, o cliente percebe que você 

realmente quer ajudá-lo a resolver algum problema e não está apenas preocupado em 

oferecer algum produto. 



Para gerar Rapport é preciso ter? 

● Equilíbrio emocional: independente da reação do lead, manter o controle é tudo;

● Timbre vocal: o tom de voz deve ser acolhedor e amigável;

● Timing: é preciso dar o andamento correto à conversa e saber a hora certa de fazer 

cada movimento;

● Volume da voz: assim como o tom, a intensidade também tem muita influência no 

contato;

● Comunicação verbal: escolher o vocabulário adequado para cada perfil é decisivo na 

geração do rapport.



Dicas e técnicas de rapport que você 
pode aplicar

1. Tratar o outro pelo nome

Parece irrelevante, mas chamar alguém pelo nome, especialmente quando estamos falando no 

telefone sem contato visual, faz toda a diferença!

2. Buscar conexões

Por mais que, às vezes, pareça que você não tem nada em comum com a outra pessoa, tente 

encontrar qualquer informação que os conecte.

Região do país, estado, cidade, time de futebol, filmes, bandas, programas de TV, preferências 

culinárias, redes sociais (Facebook, Linkedin, Twiter).



3. Espelhamento

É simples. Se estou lidando com alguém que é mais introvertido, calmo e fala em um tom 

baixo, não faz sentido nenhum eu me exceder na intensidade da voz ou até mesmo com uma 

respiração ofegante e nervosa. 

No entanto, se percebo que outra pessoa é mais extrovertida, está sempre rindo e se mostra 

aberta, posso me sentir mais confortável para agir de uma maneira totalmente diferente da 

primeira situação.

O único cuidado que você deve ter ao utilizar a técnica do espelhamento é aplicá-la de 

maneira gradual. O ponto fundamental aqui é o acompanhamento. No início você deve 

acompanhar, para depois conduzir. 



Gatilhos Mentais

● Os gatilhos mentais são atalhos utilizados pelo nosso cérebro para tomar determinadas 
ações. Eles são extremamente poderosos e influenciam qualquer pessoa, mesmo que ela 
conheça todos os gatilhos. 

● São implicações que buscam induzir comportamentos em um interlocutor.

● Na prática, queremos utilizar gatilhos mentais que serão utilizado na abordagem de 
pré-venda para gerar autoridade ao pré-vendedor, ganhar confiança e induzir o lead a 
aceitar o agendamento.



Autoridade
“...empresa especializada em xxxxxxxx”

Prova Social
“Temos clientes como xxxx e yyyyyy”

“Temos mais de XX clientes em todo Brasil”

 Escassez e Urgência

“Meu melhor consultor está com a agenda 

bem apertada, mas eu consigo encaixar um 

horário pra você, posso marcar essa reunião com 

ele?” 

Post Blog Exact GATILHOS MENTAIS

Gatilhos Mentais

http://exactsales.com.br/gatilhos-mentais-nas-vendas/


● As perguntas de Filtro 2 demandam informações mais aprofundadas e deve ser aplicado por 
contato telefônico. 

● Esse filtro busca verificar a possibilidade de venda para o lead através detecção de dores e 
análises técnicas e situacionais do lead. 

● Leads como classificados Quente e Muito Quente passam para a próxima etapa. Mornos, Frios 
e Congelados são descartados.

Filtro 2   Dados Aprofundados - Perguntas Técnicas

Onde Vou usar o Roteiro de 
Abordagem e essas 

técnicas? 



A abordagem pode ser dividida em 4 etapas:

● APRESENTAÇÃO 

● INVESTIGAÇÃO 

● DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE

● AGENDAMENTO

Visão geral



• A etapa de investigação nada mais é do que a aplicação das perguntas do filtro.

• Momento em que vamos investigar as dores do lead e levantar gatilhos afim de mostrar 
o valor da nossa solução e despertar o interesse do lead.

• Cada trilha irá mapear dores diferentes de acordo com suas características. 

• Evidenciar esses problemas e deixá-los explícitos é fundamental para que o lead veja 
valor na nossa solução.

• Nota: Não esqueça de ir escrevendo aquilo que achar pertinente na conversa, no 
campo de observações. É de suma importância que seu vendedor receba estas 
informações se o lead for qualificado e houver o agendamento. 

Investigação “FILTRO 02”



• Frequentemente será solicitado pela pessoa que seja enviado um e-mail antes de 
aceitar conversar conosco. 

• Quando o lead solicitar e-mail, devemos ainda tentar aplicar o filtro.

• Ex.: “Eu posso sim te encaminhar o e-mail apresentando nossas soluções, mas deixa eu 
entender um pouco mais da sua realidade, até para que eu te mande um material que 
faça sentido pra ti.”  E na sequência já inicia as perguntas de filtro.

Pediu e-mail para conversar?



• Após todas as perguntas serem respondidas de acordo com as informações coletadas 
em ligação com o lead, a oportunidade deverá ser avaliada, para indicar a qualidade 
do lead. 

LEAD QUALIFICADO NO SISTEMA (QUENTE OU MUITO QUENTE)

● Iremos buscar o agendamento para realizar uma avaliação. Para isso devemos deixar 
claro para o lead, que de acordo com a conversa, nossa empresa consegue resolver os 
problemas que foram expostos.

● Aqui devemos resgatar as dores mapeadas e reforçar com o lead de que forma 
poderemos ajudá-lo a sanar essas dores. 

● Mostre porque vocês são bons no que fazem! Utilize gatilhos mentais de autoridade e 
prova social para gerar engajamento e mostrar que é uma oportunidade única ele 
fechar com vocês. 

Demonstração de Capacidade
(Pré-Agendamento)



● Mostre porque vocês são bons no que fazem! Utilize gatilhos mentais de autoridade 
prova social ou coerência, para gerar engajamento e mostrar que é uma oportunidade 
única eles fecharem com vocês. 

● COERÊNCIA: Bom, pelo que pude entender, você possui hoje alguns pontos que deseja 
melhorar e que nós conseguimos atender. São eles, dor 1, dor 2 e dor 3, correto?

● AUTORIDADE: Nós já conseguimos realizar excelentes trabalhos com empresas que 
tinham problemas similares aos que pudemos notar aqui hoje, nas empresas X, Y e Z, 
que são referências nos seus segmentos.

Demonstração de Capacidade
(Pré-Agendamento)



Demonstração de Capacidade
(Pré-Agendamento)

        MAS E QUANDO O LEAD NÃO FOR QUALIFICADO NO SISTEMA?

• Caso o lead seja avaliado como Congelado, Frio ou Morno, nós não iremos agendar para 
esta pessoa, isso porque o lead não atende aos critérios de qualificação minimamente 
estabelecidos para ser repassados ao nosso avaliador.

• Neste caso, agradecemos pela disponibilidade da conversa.

• Ex.: “Eu quero confirmar seu e-mail [caso não tenha, solicitar] para enviar algumas 
informações e caso você queira conhecer mais das nossas soluções estaremos à 
disposição. Obrigado pelo seu tempo!”



● Após a demonstração de capacidade nós teremos mexido com a expectativa e 
engajamento do lead qualificado, então chega a hora de obtermos o compromisso de 
se reunir com o nosso avaliador. 

● Seja propositivo. Utilize gatilhos de escassez para valorizar a visita/reunião com o seu 
avaliador e delimitar a escolha do cliente, ou reciprocidade por meio da técnica da 
rejeição seguida de recuo.

Obtenção de Compromisso
(Bora Agendar ? )



Exemplos de Gatilhos que podem ser utilizados como base:

ESCASSEZ: Tenho apenas dois horários disponíveis para novas empresas se reunirem com nosso 
especialista [NOME DO VENDEDOR], no dia X e Y, no horário das 10h ou na parte da tarde às 
14h. Qual fica melhor pra você?

RECIPROCIDADE:  Ok, já que você não possui essa disponibilidade, eu vou fazer alguma 
realocação na agenda do [NOME DO VENDEDOR], no dia Z, qual horário você possui disponível?

Obtenção de Compromisso
(Bora Agendar ? )



● O trabalho da pré-venda também é analisar o lead e extrair informações que serão 
úteis para que o vendedor seja certeiro e efetivo no momento da venda. 

● Muitas informações úteis ao vendedor podem aparecer na conversa, mesmo que não 
sejam perguntas de filtro, e devem ser registradas no campo de observações.

● O campo de observações é de extrema importância pois coloca o time de vendas 
em outro patamar de negociação com os leads. Devemos registrar:

1. Informações do perfil do lead;
2. Informações sobre as dores do lead;
3. Informações sobre a visita;
4. Perguntas e respostas dos filtros;
5. Outras informações que julgar pertinente.

Passagem de Bastão




