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E FECHAR MAIS NEGÓCIOS



Um bom vendedor sabe que o mais importante na hora de 
fazer uma venda é a compra. As relações comerciais são 
baseadas na interação, confusão e estabelecimento de 
afinidades entre vendedor e comprador. 

Ainda que a venda seja B2B, quem oferece uma solução e 
quem necessita dela são pessoas. Isso significa que sua 
decisão de compra é afetada pelas preferências, desejos, 
receios, facilidades e valor que se dá à marca. A venda 
assertiva considera mais do que uma transação comercial; 
ela entende e sana as dores do comprador. 

A seguir, oferecemos algumas dicas para aprimorar a sua 
abordagem e a forma de fazer negócios. 

Introdução



Quando preparamos um discurso, estudamos a 
mensagem que queremos passar. Isto inclui a ordem da 
fala, a forma que elencamos nossas ideias e cadenciamos 
a apresentação deste conteúdo. Para a neurociência, a 
sua fala é a menos importante na hora de vender uma 
ideia. É preciso se atentar à forma que o público recebe 
a mensagem passada e como ele reage. 

O cérebro é dividido em 3 partes. A primeira é 
responsável pelos instintos, reações primitivas e 
autodefesa. A segunda responde pelo desenvolvimento 
de afeto e relações familiares. E a terceira é a que faz o 
processo de elaborar e compreender as coisas. 

Quando falamos, estamos utilizando a parte mais racional 
do cérebro. Contudo, o ouvinte recebe a 
mensagem com a parte instintiva dele, ou seja, 
averiguando se não há algum risco naquela 
informação. Para que seu interlocutor não se arme para 
combater àquilo que você está expondo, o primeiro 
passo é quebrar o gelo. Ou seja, criar alguma forma de 
identificação ou aceitação entre vocês. 

1- Compreenda os 
diferentes processos 
cognitivos



Uma vez gerada a identificação entre vendedor e 
comprador, o próximo passo é convencê-lo de sua ideia. 
Para isso, é preciso trabalhar de forma que o comprador 
entenda que você oferece a solução para o problema que 
ele tem, levando em consideração suas características 
humanas: o desejo de levar vantagem em um bom negócio, 
a ideia de reconhecimento e a sensação de orgulho de ter 
resolvido o problema. 

Não importa quantos concorrentes o seu negócio tem. Se 
o seu discurso for capaz de causar no consumidor a 
sensação de ansiedade, a sua venda está feita. A urgência é 
a chave do negócio. O ser humano é extremamente 
instintivo e orgulhoso, portanto cada vez que ele sente ter 
exclusividade, benefícios ou agilidade no tratamento de sua 
dor, seu ego se infla e aceita mais coisas. 

Isso também tem a ver com valor agregado. Quando 
pagamos caro em um produto, como por exemplo um 
smartphone, não estamos pagando pelo aparelho, mas pelo 
valor e prestígio da marca. E esta mesma regra 
deve ser inserida nas negociações: ofereça valores, 
soluções e resultados ao invés de preços e produtos. 

2 - Saiba administrar 
oferta e o senso de 

urgência



Os sinais básicos de nervosismo, insegurança, medo e 
outros sentimentos que podem influenciar na conclusão de 
uma negociação, embora muitas vezes sejam sutis, também 
são percebidos instintivamente pelo interlocutor. Se o 
comprador entende que você não tem segurança 
suficiente para fazer sua apresentação, ele 
dificilmente concretizará a negociação. 

Alguns sinais físicos são capazes de transmitir mais 
firmeza: a postura ereta, a união da ponta dos dedos em 
formato de pirâmide ou de bola e a posição dos pés (quando 
em pé levemente afastados ou com um dos pés um pouco a 
frente) conferem um ar dominante e de confiança. 

3 - Atenção à 
linguagem corporal



Com a rotina agitada, as pessoas não têm muito tempo para 
dispor, principalmente de uma reunião de venda. Portanto, 
prepare sua apresentação para que ela seja a mais sucinta, 
esclarecedora e direta possível. Faça uma pesquisa prévia 
sobre o comprador, seus problemas e objetivos. 

Lembre-se também de conhecer um pouco sobre a pessoa 
com quem você vai negociar. Descubra como vocês podem 
se relacionar, quais ideais compartilhar e possíveis 
pontos de conflito que poderão surgir. Desta forma, você se 
prepara melhor para estabelecer uma conexão com o 
comprador e fazer uma boa venda. 

Mais uma vez, o que importa no processo de venda, na 
verdade, é a compra. Então sempre se coloque na situação 
de comprador e crie um discurso que também te convença 
se estivesse na posição dele. Sucesso e boa sorte. 

4 - Seja objetivo


