
Por que vamos ter 
que mudar a forma 
de vender? 
Venda



Fechamento e Sondagem



A mente humana



A mente humana

Cérebro córtex > Decisão racional de compra (PENSAR)

Cérebro límbico > Decisão emocional de compra  (SENTIR)

Cérebro reptiliano > Decisão instintiva de compra  (AGIR)



A mente humana

As pessoas não sabem por que compram as coisas, mas, claro, 
sempre querem parecer inteligentes, por isso precisam justificar 
de forma racional suas decisões para si mesmas e para os 
outros.   

Se imaginarmos os cérebros como HD´s o límbico e o córtex 
seriam os maiores, porém com capacidades bem diferentes, 
apenas um exemplo enquanto o córtex tivesse 10 mega o límbico 
teria 10 Tera. O poder de memória do límbico faz com que você 
lembre de emoções vividas a décadas (um perfume, a visita na 
casa da avó, um sabor, etc)



A mente humana



O que fazer?



Descubra Nicho e Intensifique o significado

“O que isto significa para mim?”

Com tudo que aconteceu e vem acontecendo alguns valores perderam significado enquanto outros 
elevaram o nível ! Essa transformação no “estilo” de vida das pessoas deve ser revisitado pela empresa. 
O meu produto ganhou ou perdeu significado? Cada pessoa tem os seus valores intimamente ligado a 
sua vivência (cultura), necessidades individuais e coletivas. Então o seu produto ou serviço deve estar 
extremamente alinhado com o seu público! Descobrir e consolidar o Nicho de Mercado onde o seu 
produto faça grande sentido na transformação de vida das pessoas passa ser uma necessidade da área 
comercial  Quem não entender isso e tentar “Vender para todo mundo” pode encontrar dificuldades.   



Entregue o que ele quer e não o que pede
“Leia a minha mente, decifra-me!”

Um noivo compra um anel para sua amada, todo em ouro e um diamante grande! 

Quando ele entega o presente o olhar dela brilha e o seu “modo sobrevivência” diz:  

- Sempre vai me dar o melhor (Bom provedor) - Vai cuidar de mim (Proteção)  - Me faz sentir única 
(União) - Sempre vai me dar o melhor (Segurança) 

Inevitavelmente a noiva questiona. Quanto pagou?  

E o noivo responde: Uma “pechincha” um super desconto para uma réplica perfeita no Supermercado.

 A noiva estupidamente nervosa, acaba com tudo! 

O noivo sem entender, questiona-se, mas os anéis não são exatamente iguais? 



Ajude a justificar a compra

“Por que compraria de você?”

A resposta Ideal é: para garantir a sua sobrevivência ! Sim, você deve encontrar outras formas 
para dizer isso… Importante saber que toda compra é justificada é um processo natural, seja de forma 
consciente ou não.  

Em geral a mente precisa de 03 cenários para uma tomada de decisão. Esses cenários são sempre 
emocionais apesar de acharmos racionais. Isso se dá porque o cérebro escolhe racionalmente uma 
delas. Então, sim, a escolha é racional, mas, como todas as possibilidades são emocionais, no final é 
um processo emocional. 



Crie um discurso claro

“Quero te entender, você pode falar minha língua?

1) Tenha um Pitch de Vendas que desperte atenção. As pessoas não querem perder tempo. Tempo 
é Vida! Veja, talvez em outros tempos a melhor expressão seria: Tempo é dinheiro. Percebem a 
transformação? 

2) Um discurso Emocional. Que desperte emoções positivas (solução da dor) prepare cenários 
positivos e ajude-o  a fazer a melhor escolha dentro da razão dele. 

3) Feche com um discurso/argumentação que ative a sua memória mostrando o contraste de antes e 
depois de fechar negócio com você.  



Dicas 

1. Venda para a mente, não para as pessoas  
2. Use os olhos e o corpo para se comunicar 
3. Ative as emoções  
4. Questiona-se o que garante  a sobrevivência desta pessoa?
5. Crie discursos diferentes para diferentes pessoas
6. Deixa o cerebro pensar “processar”
7. Capriche no visual 
8. Gere contraste > antes e depois > com ou sem 
9. Comunicação simples 

10. Busque identificação > Concorde com ele 
11. Atenção especial para os primeiros e últimos minutos 
12. Conte boas histórias 
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