
CHECKLIST DO PLANO DE AÇÃO: 

COMO TOCAR O “BOTÃO”
DO SIM DO OUTRO

PARTE 1 – DEFINIR UM OBJETIVO CLARO PARA VOCÊ

Descreva:

1- O que eu quero com essa reunião/abordagem/entrevista/apresentação? 

__________________________________________________________________________

2- Quem é a pessoa que tem o poder para decidir o que desejo?

__________________________________________________________________________

3- Como vou fazer o que quero migrar para mim?

__________________________________________________________________________

4- Como acho que a pessoa reagirá? 

__________________________________________________________________________
5- E como vou agir? 

__________________________________________________________________________
6- Nessa pessoa predomina mais o racional, o emotivo ou o impulsivo? 

__________________________________________________________________________

Obs. Há algo mais a destacar na sua personalidade do seu interlocutor(a)?

__________________________________________________________________________ 

É uma prática muito saudável expressar seus entendimentos para si mesmo(a) pelo uso da escrita. 

Além disso, a escrita tem o propósito de estender os limites da memória. Isso organiza as informações 

que o cérebro não sabe fazer. Por isso, recomendo que você imprima este material e o tenha ao seu 

lado durante o curso, como forma de praticar o que você acabou de aprender.



PARTE 2 – TOCAR OS NEURÔNIOS ESPELHO
 

1- Como vou criar empatia tocando os neurônios espelho da pessoa?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

PARTE 3 – AVALIAR A DOR DA PESSOA

1- Qual é a dor da pessoa?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2- A dor é intensa? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3- Ela reconhece essa dor? O que você fará se ela ainda não estiver consciente?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4- Ela precisa de uma solução urgente?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



PARTE 4 - SABENDO QUE O CÉREBRO EMOCIONAL DAS PESSOAS POSSUI ESSAS 
SEIS CARACTERÍSTICAS, COMO VOCÊ FARÁ PARA SATISFAZÊ-LAS?

1- Ele é egocentrado

_____________________________________________________________________________
2- É sensível a contrastes 

_____________________________________________________________________________
3- Gosta que facilitem para ele

_____________________________________________________________________________
4- Gosta de pessoas objetivas 

_____________________________________________________________________________
5- É sensível a imagens 

_____________________________________________________________________________
6- É emotivo 

_____________________________________________________________________________

Obs. Em caso de dúvidas, volte assistir as aulas.

PARTE 5 -  O QUE EU TENHO DE DIFERENTE DO MEU COMPETIDOR(A)?

1- 
_____________________________________________________________________________

2- 
_____________________________________________________________________________

3- 
_____________________________________________________________________________

=> Utilizar palavras afirmativas como:

PORQUE....
AGORA....
Seja positivo, tenha postura agradável, visão do todo e principalmente: use de empatia.



PARTE 6 – COMO UTILIZAR OS BLOCOS MAIS IMPORTANTES DA COMUNICAÇÃO

       1 – Atrair a pessoa

1- Como vou me assegurar de que todas as objeções foram superadas?

______________________________________________________________________________

2- Como você pensa que sua oferta/proposta será recebida por ele(a). É transforma-
dora mesmo? Descreva:

______________________________________________________________________________

2   Como fortalecerei meus argumentos com imagens?

1- Que tipo de imagem/foto/objeto irei mostrar?

______________________________________________________________________________

       3   Resuma tudo em apenas 3 reivindicações que contemple toda a dor

1ª. reivindicação:

______________________________________________________________________________
 
2ª. reivindicação:

______________________________________________________________________________

3ª. reivindicação:

______________________________________________________________________________

Que perguntas irei fazer para ir conquistando pequenos SIM(s), que são pequenos com-
promissos, ao longo da conversa ou reunião?

Sugestões:
- Até aqui você está de acordo?
-  Isso faz sentido para você?

Quais os meus argumentos para superar cada uma das 3 importantes reivindicações? 

______________________________________________________________________________



4 - Como vou dar provas de ganho?

         1-   Quais depoimentos ou dados de pessoas satisfeitas irei apresentar?
              
________________________________________________________________________

         2-   Como vou mostrar que a pessoa estará bem melhor superando a dor?
      
________________________________________________________________________
  
5 – Superar as objeções?
 
Obs. Volte a reler o e-book “Como matar as 11 objeções clássicas em vendas” e 
descreva cada uma das objeções para o seu caso. (Bem antes!!! Sem improvisos!!!)

         1-   Quais objeções estarei sujeito no meu caso?
   
________________________________________________________________________
        
        2-   Como responderei a cada uma delas de forma segura e positiva?
       
________________________________________________________________________

        3-   Como fazer para que a pessoa sinta que tenho a solução ideal? Ou sou a 
pessoa ideal para ela?
 
________________________________________________________________________

6 – Fechamento 

         1-   Como vou me assegurar de que não há mais dúvidas?
       
________________________________________________________________________

        2-   Tenho a certeza de que já obtive vários SIM(s) durante a conversa/reunião?
        
________________________________________________________________________

Então: Considere que são muito grandes as chances de que a pessoa aceite sua 
proposta, sua venda e estamos falando aqui mais amplo sentido. 

Evite agora perguntas cujas respostas possam ser um SIM ou NÃO.



Pergunte tão somente algo como: 

          - Quando posso começar?  (no caso, uma admissão, ou um serviço)
          - Quando ou a quem posso entregar? (no caso de um produto, etc.)
          - Você quer receber aqui ou em casa? 
          - Quer receber hoje ou amanhã?

Recomendação final:

• Planeje todo o desenvolvimento da sua abordagem com antecipação. Bem 
antes! ;
• Adapte o seu plano ou checklist a cada caso específico;
• Evite improvisos;
• Garanta que terá atenção da pessoa;
• Tolere seus erros iniciais – é assim mesmo!
• Mas, melhore a cada dia;
• Valorize os pequenos avanços, assim você irá conseguir “vender” o seu 
melhor sempre

Você terá sucesso!!!


