
ENTENDA
A DIFERENÇA

APRENDA
A SUPERAR



QUAIS DAS FRASES ACIMA SÃO CONDIÇÕES E
QUAIS SÃO OBJEÇÕES? VOCÊ SABE DIFERENCIAR?

Existe uma grande confusão entre os novos profissionais de 
pré-vendas, que acabam misturando condições com 
objeções. Então, bora conceituar cada uma!

Condição: é uma razão real para o lead não comprar de 
você.

Por exemplo: se o seu produto tiver um valor mais alto, não 
adianta vendê-lo a uma startup que acabou de nascer e 
ainda não tem recurso para comprá-lo.

Essas condições devem ser levantadas pelo 
pré-vendedor(a) durante a qualificação do lead antes de 
dar o próximo passo. Dessa forma, o time de vendas não 
perde tempo com quem não pode se tornar um cliente 
ainda.

Objeção: representa um obstáculo à sua capacidade de 
fechar uma venda ou seja são barreiras colocadas pelos 
clientes diante de uma proposta.

Então respondendo a pergunta lá do começo do texto, as 
frases 1,2 e 4 são objeções e as 3 e 5 são condições.

“DESCULPE, MAS ESTOU SEM TEMPO”

“PRECISO PENSAR A RESPEITO”

“NÃO TENHO ESSA VERBA DISPONÍVEL,
NOSSA EMPRESA É PEQUENA”

"MANDA POR E-MAIL, AGORA NÃO POSSO FALAR." 

“SEU PRODUTO NÃO SE ENCAIXA NA NOSSA
REALIDADE NO MOMENTO.”



CONDIÇÃO X OBJEÇÃO:  ENTENDA A DIFERENÇA 

Portanto se um prospect diz que não tem dinheiro, é uma 
condição. Mas, se ele diz que achou o produto caro, é uma 
objeção gerada pela falta de percepção de valor, então isso 
pode ser quebrado usando os argumentos corretos.

Mas afinal, porque as pessoas criam objeções?

A empatia ajuda bastante nessas horas, então vamos nos 
colocar no lugar para entender melhor essa reação. 
Imagina que você está fazendo as suas atividades no 
trabalho e é abordado por uma ligação, só por ser 
interrompido de surpresa por um desconhecido já gera um 
desconforto e imagina também a quantidade de ligações 
que determinadas pessoas recebem todos os dias. Então o 
pensamento de “lá vem mais um vendedor querendo me 
empurrar alguma coisa” surge automaticamente. 

Essa reação é natural e aparece como uma defesa, mas a 
parte boa é que as objeções se repetem, não importa se 
você vende softwares, roupas ou pães.

Dessa forma, conhecendo quais são essas objeções, fica 
mais fácil desenvolver as técnicas de contorno e garantir 
sim o agendamento da reunião. 

AS OBJEÇÕES COSTUMAM SURGIR  A PARTIR DE
4 PONTOS!

Interesse:

Naturalmente, o primeiro ponto fundamental para o 
sucesso de qualquer negociação é existir o interesse por 
parte do cliente. De outro modo, por que ele compraria 
sua solução? A menos que seja obrigado a comprar - o que 
é absolutamente improvável! - é preferível deixar claro as 
vantagens que ele terá falando com um profissional 
especialista, no caso o vendedor. 

Geralmente o interesse surge a partir de necessidades e 
problemas que o lead enfrenta no momento. Dito isso, 
um bom ponto de partida é fazer um contato de pré-venda 
para identificar as principais dores de mercado 
enfrentadas pela empresa. 

Urgência:

O segundo ponto fundamental é o ponto da urgência, ela 
acelera o processo de tomada de decisão e garante que 
as ações sejam tomadas imediatamente.

No caso das Vendas, fazer com que o lead compreenda a 
urgência em resolver o seu problema é um fato excelente 
para diminuir os ciclos de venda. Evidenciar a urgência é a 
maneira mais certeira de gerar comprometimento e 
rebater objeções e respostas de leads resistentes à tomada 
de decisão.

Credibilidade:

Agora que você conhece a urgência, é importante saber 
que ela não é tudo. Se sua empresa não tiver credibilidade 
o suficiente para receber a confiança do lead, más notícias: 
a consciência da urgência servirá apenas para que o lead 
opte pela concorrência. 

A solução para objeções de credibilidade é proporcionar 
uma venda consultiva, sempre buscando auxiliar o lead 
em seus problemas e construindo autoridade ao longo de 
todo o processo comercial. Isso acontece por meio de 
instrução e contato constante, sempre evidenciando os 
motivos que validam sua solução e outros cases de sucesso 
da empresa.

Valores:

Nunca é recomendado discutir preços logo de cara, até 
mesmo porque o preço é somente uma quantia de 
dinheiro que não leva em consideração os benefícios e o 
valor real da solução. O ideal é já nos primeiros contatos 
fornecer informações que mostrem o valor da sua solução, 
assim como todos os benefícios e diferenciais que fazem 
dela uma excelente alternativa no mercado.

O fato do lead ter achado o produto caro não 
necessariamente significa que ele não tem dinheiro para 
comprá-lo, mas sim que não viu vantagem em adquiri-lo. 
Portanto, foque a abordagem expondo como o produto 
vai sanar o seu problema e enfatize esse ponto durante 
toda a sua abordagem comercial.



A IMPORTÂNCIA DA BOA QUALIFICAÇÃO DOS 
LEADS PARA EVITAR AS OBJEÇÕES

Recomendamos sempre que a qualificação de leads seja 
uma das atividades iniciais trabalhadas pelo pré-vendedor. 
Assim, as objeções e respostas do lead são identificadas 
logo no começo do processo comercial. Isso permite agir 
de modo completamente coerente com o grau de 
desenvolvimento de cada lead. Um lead que ainda não tem 
consciência da necessidade de sua solução, por exemplo, 
não deveria estar recebendo uma proposta de venda. 

E você? Tem alguma objeção aos pontos acima? 
Lembrando que o mais importante é conhecer as objeções 
para ter jogo de cintura e saber ouvir e interpretar o cliente, 
e a partir disso argumentar com boas técnicas.


