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Processo de Venda
Matriz de Venda 1.0

RAPPORT Verdadeira dor / 
Avatar

Apresentação do 
Serviço

Apresentação do 
Preço

• Fase do reconhecimento;


• Criação de empatia;


• Criação de confiança.

• Fase de descoberta;


• Descobrir Dores;


• Descobrir Desejos.

• Fase de demonstração;


• Apresentar espaço;


• Apresentar o serviço ou 
serviços.

• Fase do fecho;


• Apresentar o preço 
associado ao serviço ou 
serviços apresentados.



• Sem empatia não existe confiança, sem confiança não existe 
processo de influência/ venda.


• Procurar adaptarmo-nos ao máximo ao tipo de pessoa que temos à 
frente;


• Podemos fazê-lo através de Técnicas verbais e Não-verbais;


• Pode começar ainda antes do primeiro momento presencial.

RAPPORT



• Aquilo que dizemos;


• As palavras que utilizamos;


• As frases e expressões que utilizamos.

Técnicas Verbais Técnicas Não-Verbais

• A linguagem corporal;


• Os gestos;


• Velocidade da fala;


• O tom da fala;


• Match and Mirror.



Verdadeira dor / 
Avatar

• Perceber que perder 20kg não é o verdadeiro objetivo da pessoa, o 
verdadeiro objetivo da pessoa é o PORQUÊ de os querer perder;


• Não ter medo de fazer perguntas, e optar por fazer perguntas 
abertas. Ex: Em vez de “Sente-se mal com isso?” Perguntar “Como 
é que isso a faz sentir?”


• Depois de descobrires a dor ou as dores, procura perceber qual é o 
avatar: a forma como a pessoa se quer ver ou sentir no futuro.



• É a fase onde o principal foco será comunicar ou demonstrar o valor 
do serviço;


• Comunicação das características técnicas do serviço e o porquê de 
ajudar o cliente a ir do ponto A ao ponto B, C, D…


• Comunicação através de contrastes de serviços;


• Demonstração através de um treino experimental, por exemplo. 

Apresentação do 
Serviço



Apresentação do Serviço
Comunicação através de contraste

Small Groups Treino Personalizado VS



• Segurança na apresentação do preço;


• Menos é mais! “Uma mente confusa diz não”.

Apresentação do 
Preço



Análise dos Resultados
Os 3 números fundamentais

• Rácio de Marcação;


• Rácio de Comparência;


• Rácio de Fecho.



Análise dos Resultados
Rácio de Marcação

• Das pessoas que angariaste quantas conseguiste marcar, pode ser para uma 
visita ao espaço, avaliação ou treino experimental;


• Exemplo: Fiz 30 contactos e consegui marcar 10. O meu rácio de marcação é 
33.3%.



Análise dos Resultados
Rácio de Comparência

• Das pessoas que marcaste quantas realmente compareceram à marcação;


• Exemplo: Das 10 pessoas que consegui marcar, 8 pessoas compareceram. 
Significa que o meu rácio de comparência é de 80%.



Análise dos Resultados
Rácio de Fecho

• Das pessoas que compareceram quantas se tornaram tuas clientes;


• Exemplo: Das 8 pessoas que compareceram fechei 3 novos clientes. 
Significa que o meu rácio de fecho é 37,5%. 



Bónus - DASHBOARD para 
monitorização dos números das vendas



Muito obrigado por assistires!  
Vemo-nos na próxima aula. 


