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Sistema de Follow-up
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SE NÃO FIZERES FOLLOW-UP 
ESTÁS A DEIXAR DINHEIRO NA 

MESA
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Follow-up
É a forma de garantir que fizemos de tudo para transformar um prospecto 
em cliente.


• Quem nunca ficou sem resposta após revelar o preço? =P


• “Não deixes carne por rapar nos ossos”;


• A vida acontece para toda a gente;



Fatores a ter em conta
• Canal de comunicação 

Existem canais de comunicação que as pessoas deixam mais facilmente de 
responder, como o email ou as mensagens privadas; 


• O conteúdo da conversa 

O tipo de respostas que estás a aguardar e em que contexto ficaste sem 
resposta;


• A forma como é feito o follow-up 



Como fazer o follow-up
• Se a pessoa deixou de responder 

Passadas 24h da última mensagem: “Olá [Nome], tudo bem? Ainda está 
interessada no [programa de acompanhamento que apresentaste]? Acredito que 
se encaixa na perfeição para este programa e que consiga [o objetivo que e 
revelou], por isso vou reservar a sua vaga até ao final do dia de hoje. Caso não 
queira avançar está tudo bem, sinta-se à vontade para me dizer. Cumprimentos, 
[o teu nome]


Se não responder, volta ao contacto passadas duas semanas: “Olá [Nome], 
tudo bem? Como tem passado? Quero apenas deixar-lhe aqui um pequeno mimo 
[deixa-lhe um ebook, uma checklist ou qualquer outro bónus]. Cumprimentos, [o 
teu nome]



UTILIZA UMA PLANILHA PARA 
FAZER O SEGUIMENTO
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Bónus - Planilha para seguimento

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W9qinfg3w6U3fQSeuNceq1deb-D3MCzf7H5gOyHbBi8/edit?usp=sharing


Follow-up de clientes antigos
Um cliente antigo poderá voltar a ser um cliente ativo;


• Este tipo de follow-up serve para manter o contacto com essas pessoas;


• Não queiras abordar logo no sentido de vender;


• Dar preferência ao telefonema.


Exemplo: “Olá [NOME] como está? Estava aqui a lembrar-me daquele dia 
em que [recorda algum momento divertido ou um conquista por parte do 
cliente] e decidi (ligar ou mandar mensagem) apenas para saber como é que 
tem andando…



MUITO OBRIGADO! 🤩
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