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Você, pré-vendedor, sabe bem da importância de um 
script.

Iniciar uma chamada com um estranho requer saber o que 
dizer e quando dizer. E você só obterá esse conhecimento 
por meio de experiência e da padronização de sua 
abordagem.

Mesmo se você já tiver bastante experiência, um script 
sempre te ajudará.

Antes de iniciar o passo a passo de como escrever um 
roteiro de ligação fria, vamos falar um pouco dessa 
“filosofia” que nós chamamos de cold call.

O QUE É? QUAL O OBJETIVO?

uma conversa sobre os 
desafios que o cliente em 
potencial está enfrentando

agendar uma reunião 
para mostrar a eles uma 
solução

O script de ligação fria que trabalharemos neste guia 
concentra-se no cliente em potencial e em suas 
necessidades, não em "nossa solução".

Lembre-se: concentrar-se no cliente potencial te 
proporcionará melhores conversas e maiores taxas de 
conversão.



O ROTEIRO:

Automatize e terceirize o máximo de atividades 
possível.

Neste script vamos supor que sou um pré-vendedor em 
busca de agendar reuniões para discutir um programa de 
treinamento para equipes de pré-venda, ok?

Observe que o script é bem simples. O objetivo é dar ao 
pré-vendedor que está efetuando a ligação uma direção 
quando ele precisar, sem tirar a flexibilidade para que a 
conversa flua livremente com o intuito de que ele descubra 
uma meta, desafio e/ou lacuna entre onde a empresa do 
lead está hoje e seu estado desejado.

SCRIPT DE LIGAÇÃO FRIA:

Bom dia, aqui é [nome] da [nome da empresa]. Tudo bem?

Opção 1: se o lead responder que está tudo bem:
Que bacana! O objetivo do meu contato aqui hoje é ajudar 
a melhorar o desempenho da sua equipe de pré-venda, 
aprimorar seus processos, fornecer treinamentos e suporte 
contínuos.

Estava procurando algumas empresas do seu 
segmento no google e me deparei com o seu site… 
[breve informação de como o encontrou]
Queria trocar uma ideia com você, pois aqui na [nome 
da sua empresa] nós já ajudamos muito setores 
comerciais como o seu com uma solução que lhe trará 
uma série de benefícios. 

Opção 2: se o lead responder que está muito corrido:
Poxa, mas que bom ouvir isso! Corrido é bom também, 
sinal de que as coisas estão correndo bem por aí. Bom, o 
objetivo do meu contato aqui hoje é ajudar a melhorar o 
desempenho da sua equipe de pré-venda, aprimorar seus 
processos, fornecer treinamentos e suporte contínuos.
Estava dando uma olhada no LinkedIn e me deparei com o 
perfil da sua empresa e já entrei logo no site… [mencione 
sempre como o encontrou]
E gostaria de trocar uma ideia com você, pois aqui na 
[nome da sua empresa] nós já ajudamos muito setores 
comerciais como o seu com uma solução que lhe trará 
uma série de benefícios. 



Acredito muito que posso colaborar com o seu 
crescimento. Normalmente, ajudamos empresas 
iniciantes em que as equipes de pré-venda estão na 
luta para criar um fluxo previsível de oportunidades de 
vendas. Ou que ainda estão produzindo um fluxo 
previsível de oportunidades, mas o número de 
oportunidades precisa ser aumentado para chegar na 
receita que desejam.

Estou curioso, alguma dessas opções descreve sua 
equipe? [pergunta 1]

Então [primeiro nome ou apelido do lead], temos 
percebido alta adesão da nossa solução em empresas 
que abriram inicialmente, startups de tecnologia, bem 
como empresas de pequeno porte como a sua que 
ainda estão em processo de adaptação e introdução 
no mercado. Aqui em [cidade da empresa do lead] 
mesmo, prestamos serviço para a empresa X e Y, já 
ouviu falar? [pergunta 2]

(deixe o cliente em potencial responder)

(deixe o cliente em potencial responder)

São empresas do mesmo segmento que o seu, 
inclusive a empresa X é um dos nossos cases de 
sucesso. Com apenas três meses de treinamento 
conseguiram aumentar o faturamento em x%. 
Mas então, você me disse que sua equipe enquadra na 
opção 1/opção 2 [escolha de acordo com o que o lead 
respondeu na pergunta 1 - repita o que o lead 
respondeu na pergunta 1 para mostrar que estava o 
acompanhando]. Deixe-me perguntar, por que você 
acha que isso acontece? [pergunta 3]

(deixe o cliente em potencial responder)



(A partir daqui, o objetivo é descobrir mais sobre o processo 
do lead). Aqui estão algumas perguntas que podem ser 
feitas nesse momento [no seu caso aqui iniciam as 
perguntas do filtro 1]:

Quantas reuniões de venda você tem conseguido realizar 
por semana?

Onde esse número deve estar para dar suporte à equipe de 
vendas?

O que você já tentou para melhorar esses números?

Como isso funcionou?

(depois de ter aprendido o suficiente, siga em frente)

Então  [primeiro nome ou apelido do lead], muito obrigado 
pelo seu tempo. Pelo que pude entender, você está 
tentando [fale o que ele está tentando pôr em prática para 
melhorar] para obter [o objetivo que o lead quer alcançar, 
caso não saiba ainda de fato pode falar: “resultados 
melhores” ou “aumento em sua receita'']. Por que não 
fazemos o seguinte : vamos marcar um horário para ter 
uma conversa sobre seu processo de desenvolvimento de 
vendas atual e como algumas de nossas ofertas poderão te 
auxiliar a ir de [posição atual até a meta]. Fica bom pra você 
hoje às 13:30h?

Caso a resposta seja negativa: 

O período da tarde é ruim para você?

(espere o cliente em potencial responder)

Tudo bem, estou dando uma olhadinha aqui nas agendas e vi que 
tem um último horário disponível para amanhã às 10:30h (caso 
ele tenha falado que prefere na parte da manhã).

OU

Tudo bem, estou dando uma olhadinha aqui nas agendas e vi que 
tem um último horário disponível para amanhã às 15:30h (caso ele 
tenha falado que prefere na parte da tarde).



Caso a resposta seja positiva:

Acabei de te encaminhar o convite para a reunião, confirma para 
mim por gentileza e assim que eu desligar aqui com você eu 
adiciono todos os detalhes na descrição, pode ser?
(espere o cliente em potencial confirmar que aceitou o convite 
para a reunião)

Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tanto por 
e-mail quanto por telefone. Meu número está disponível ali na 
assinatura do e-mail, tá bem?
Muito obrigada pelo seu tempo, e um ótimo dia pra ti!

Perfeito! Você está em frente ao computador?

Caso a resposta seja negativa:

Sem problemas, vou te encaminhar um convite para a reunião 
com todos os detalhes e assim que você retornar para o 
computador confirme para mim tudo bem? Lá vão ter todos os 
detalhes, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tanto 
por e-mail quanto por telefone. Meu número está disponível ali 
na assinatura do e-mail, tá bem?
Muito obrigada pelo seu tempo, e um ótimo dia pra ti!

Dica: não escreva todos os pequenos detalhes do que você 
poderia dizer, evite soar como um robô lendo um script 
enquanto fala com o prospect.



COMO ESCREVER O SEU PRÓPRIO ROTEIRO

Agora, vamos discutir como escrever o seu!

A parte mais importante de uma ligação fria é a 
introdução. Lembrando que não apenas o que você fala, 
pois o seu tom de voz pode ser um fator decisivo para o 
prospect decidir continuar ou não com você no telefone.

1. INTRODUÇÃO:

Exemplo: “Bom dia, aqui é [nome] da [nome da empresa]. 
Tudo bem?”

Por que funciona: o objetivo aqui é justamente 
humanizar o relacionamento. A melhor forma de fazer isso 
é se “apresentando”, pois gera transparência à conversa. 
Falar com confiança e autoridade é o que te impulsiona. 
Se você parecer nervoso, desconfortável ou confuso, você 
falhou antes de a conversa começar.

2. FRASE DE VALOR:

Aqui é a continuação da sua introdução, porém isso 
acontece de forma sutil. Escreva uma introdução que você 
possa dizer com confiança e autoridade. Seja breve e 
objetivo. Para elaborar sua própria frase de valor responda 
às perguntas: “Qual é o resultado de ter sua solução?” e 
“Como você consegue esse resultado?”.

Exemplo de uma frase de valor: “Ajudamos a melhorar o 
desempenho da sua equipe de pré-venda, aprimorando 
processos, fornecendo treinamentos e suporte contínuos.”



Opção 1: Depois de se apresentar, é hora de fazer o prospect se 
sentir no poder. Existe um conceito chamado de "mini contrato 
inicial". O conceito é simples: você obtém permissão para iniciar 
uma conversa, o que reduz o número de rejeições iniciais que são 
comuns durante ligações não solicitadas.

Mini Contrato Inicial:
Exemplo: “O objetivo da minha ligação é [frase de valor]. Creio 
que posso ajudá-lo. Você se importa se eu fizer algumas 
perguntas e deixar você decidir se devemos bater um papo?”

Por que funciona: isso faz com que o cliente em potencial se 
sinta no poder, pois você permitiu que ele decidisse se vocês dois 
devem continuar conversando. Além disso, demonstra que você 
valoriza o tempo dele.

Opção 2: Use a técnica de Low hanging fruit: dê uma olhada no 
site da empresa, no LinkedIn da empresa ou no LinkedIn do 
contato que você está falando para criar rapport:

Exemplo: “O objetivo da minha ligação é [frase de valor]. Estive 
navegando pelo seu site e mídias e fiz algumas observações. Eu 
vi ali no seu site que você está utilizando um formulário com o 
título “Precisa de ajuda?” para que possíveis clientes em 
potencial possam entrar em contato com vocês. Vocês já 
utilizaram algum serviço de chat online antes? Ou já tentaram 
levar o prospect para o WhatsApp?” (espere o cliente em 
potencial responder). “Entendi, vi que o formulário tem vários 
campos a serem preenchidos, quantas respostas vocês 
costumam receber semanalmente? Essa demanda atual tem 
suprido as metas da sua receita?”

Por que funciona: o prospect percebe que você já adquiriu um 
certo conhecimento sobre ele e sobre a empresa dele. Logo, 
percebe que sua intenção de entender as dificuldades dele é 
legítima. Também faz com que a conversa flua com mais 
naturalidade, já que as perguntas estão embutidas em 
observações que você já fez.



3. O CAMINHO:

Depois que o cliente em potencial concorda em permitir 
que você continue falando com ele, é hora de deixá-lo 
decidir o caminho que deseja seguir. O caminho é simples: 
você dá duas opções ao prospect que são relevantes para 
a posição dele.

Exemplo: “Muito obrigado pelo tempo. Normalmente, 
ajudamos [descrição do público-alvo] que estão 
enfrentando [desafio 1]. Ou, se eles estão lutando com o 
[desafio 2]. Estou curioso, qual dessas ressoa com você?"

Por que funciona: isso explica o que você pode fazer para 
ajudar o cliente em potencial. Quanto mais relevante e 
útil for sua frase de valor para ele, melhor. A chave aqui é 
que você fale algo curto e fácil de entender. O objetivo do 
“caminho” é fazer com que o prospect responda qual 
desafio é mais atraente para ele.

Em outras palavras, seu objetivo com “o caminho” é 
entender onde o cliente em potencial está e onde ele 
deseja chegar. Depois de entender seus objetivos, o 
restante da ligação requer flexibilidade porque será 
diferente a cada vez.

4. A PERGUNTA - AGENDAMENTO:

Agora é a hora de ser confiante e presunçoso.

Exemplo: “Obrigado pela troca que tivemos [primeiro 
nome ou apelido do lead], espero que tenha sido 
enriquecedor pra você da mesma maneira que foi para 
mim. Pelo que ouvi, você está tentando [o que eles estão 
tentando] mas não tem tido tanto retorno devido [o que o 
vem impedindo de bater as metas].”

Espere uma confirmação, deixe que ele reflita e 
normalmente eles até adicionam mais fatores se você der 
espaço para ele falar.

“Vamos marcar um horário para ter uma conversa sobre 
seu processo de desenvolvimento de vendas atual. Um 
dos nossos funcionários aqui tem bastante know how 
neste segmento, ele vai conseguir te guiar com vários 
exemplos de clientes que conseguiram sair desta 
situação que você se encontra hoje para obter resultados 
que nem eles acreditavam ser possível até então.”

E então marque o horário da forma que foi exemplificado 
no Roteiro de script anterior.



Se você já fez uma ligação fria utilizando um script, notará 
que cada conversa é diferente e acaba se afastando do seu 
roteiro em um momento ou outro.
O importante é ir aprimorando e estudando cada lead. 
Uma dica por exemplo é ir anotando toda objeção que 
você receber, montando assim uma matriz de objeções. 
Troque ideia com pessoas que trabalham com você de 
como eles contornaram cada situação e faça os seus 
próprios testes. Você vai ver que esse mapeamento será 
enriquecedor para você!

Resumo:
É assim que o seu script de ligação fria deve ser 
estruturado:

1. Introdução

2. Frase de valor

3. O caminho

4. A pergunta - agendamento


