
 

 

 

  



 

 

MULTIPLIQUE SUAS VENDAS COM PNL 
Programação Neurolinguística 

Por Hilvan Santos 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Muitas pessoas acreditam que vender é uma questão de 

técnica, mas eu costumo dizer que isso é uma grande 

mentira. Há formações que reúnem um conjunto de 

instrumentos de persuasão que, em diversos casos, são 

montados para enganar os clientes. No entanto, todos os 

grandes vendedores devem buscar a verdade e, destacam-

se justamente pela habilidade de compreender o problema 

dos clientes, ajudando-os a resolvê-los. 

 As vendas são essencialmente relacionamentos. 

Vendedores extraordinários são excelentes negociadores e 

trabalham com dedicação acima da média, reservando 

horas do seu dia em prospecção e fechamento de vendas. 

Além disso, eles investem o seu tempo nas relações e 

entendem que a melhor forma de prosperar é cultivando 

relações saudáveis, fidelizando seus clientes e buscando um 

ciclo contínuo de indicações. 

 Eu quero te ensinar neste e-book a concentrar suas 

energias nos relacionamentos para que a confiança seja 

estabelecida no processo de vendas, gerando a 

prosperidade dos seus negócios, produtividade, 

otimização do tempo e clientes cada vez mais satisfeitos e 

felizes com seus produtos e/ou serviços. 

 Antes de começar, ressalto que este conteúdo pode ser 

útil para vendedores e empresários que desejam melhorar 

sua performance em vendas nas empresas. Os empresários 

podem aplicar e transferir para os seus colaboradores os 

padrões que apresentarei aqui. Consultores de vendas e 

relacionamentos podem desenvolvê-los em suas atividades 

e ambos verificarem seus lucros triplicarem, 

quadruplicarem, em um curto intervalo de tempo. 

 

 

  



 

 

 

O SEGREDO DAS VENDAS 

 

 Certa vez estava lendo um livro de John Grinder, criador da 

PNL, no qual ele contava a história de uma corretora: Joana. 

 Joana era uma corretora incomum. Sempre que tinha um 

cliente costumava investigar todas as suas necessidades e 

apresentar um único imóvel que, em sua opinião, atendia às 

demandas. Muitas vezes o cliente ficava encantado devido ao 

fato de se sentir atendido na essência, mas em outras, ele 

mantinha objeções. A questão que desejo ressaltar é que 

quando os clientes apresentavam as objeções e Joana 

percebia que elas eram reais, ela não tentava convencê-los e 

fazia exatamente o oposto: pedia desculpas e informava que 

não poderia apresentar um outro imóvel, porque precisava ser honesta. Ela só vendia aquilo 

que atendia as necessidades reais do seu cliente, encerrava dizendo que não era lícito vender 

algo que não lhe seria útil e afirmava que quando aparecesse algo que atendesse às 

expectativas retomaria o contato. 

 Muitas vezes não acontecia e ela não retornava o contato. Mas por sua atitude ética e 

verdadeira, Joana era inserida em um ciclo de prosperidade, através das diversas indicações 

ocasionadas pela relação de confiança e segurança. Por esta razão e após uma série de 

pesquisas estudando os vendedores de alta performance, a PNL - Programação 

Neurolinguística entendeu que quando o assunto é venda, a ética é um padrão de excelência 

- comportamentos éticos despertam confiança, elemento central em todos os processos de 

negociação. 

Neste e-book desejo te convidar a mergulhar no universo das vendas de forma ética, 

mostrando como gerar o interesse das pessoas por seus produtos e serviços, despertando 

confiança e, consequentemente, a compra. Trata-se de uma exposição sobre a engenharia da 

persuasão, conceito que permeia os vendedores com desempenho acima da média. Para 

tanto, irei apresentar o Método 3C, processo exclusivo de vendas elaborado por mim, 

utilizando elementos do marketing digital combinados aos padrões avançados persuasivos da 

PNL. 

 

 

 

 

         

     



 

 

 

DESPERTANDO O INTERESSE DO SEU CLIENTE POR VOCÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRIMEIRA COISA EM TERMOS DE PERSUASÃO 

 QUANDO O ASSUNTO É VENDAS É:  

DESPERTAR O INTERESSE. 

 

 

 

  

Não faz sentido falar de transformações do produto ou serviço se a pessoa 

que está na nossa frente não estiver disposta a ouvir, não é mesmo? Quando 

isso acontece, as informações são bloqueadas e o cérebro não as processa. 

 

 

 

 

 



 

 

No Método 3C o primeiro C a ser abordado se refere a 

CONHECER - quando entramos em contado com o cliente 

pela primeira vez. Neste momento ele ainda não sabe quem 

somos, embora tenha ciência que existe um problema a ser 

resolvido. Um erro cometido por muitas pessoas é acreditar 

que alguém irá comprar o seu produto ou serviço 

simplesmente pelo potencial das características e atributos 

que ele oferece. Em verdade, é importante o entendimento 

que pessoas compram de pessoas e o relacionamento com 

cliente é fundamental.  

Nesta fase inicial, mais do que avaliar o produto ou serviço, ainda que inconscientemente, 

o cliente está avaliando você, ele quer saber se você é confiável, se pode acreditar no que 

você diz. Afinal, é provável que ele não tenha a mínima ideia de como avaliar racionalmente 

se as informações são verdadeiras ou não. Diante disso, podemos levantar pelo menos duas 

possibilidades: ou ele não tem conhecimento técnico suficiente ou ele não tem tempo de fazer 

isso e deseja um atalho para solucionar o seu problema. Entrará neste momento alguém que 

possa lhe apresentar confiança para ele poder delegar esta responsabilidade. Esse alguém 

pode ser você, se fizer exatamente o que vou descrever. 

Como dito, o primeiro C é conhecer. Trata-se de uma fase anterior à confiança. Para 

despertar o interesse do cliente por você (conhecer), apresento uma técnica poderosíssima 

chamada pontos de contato. A técnica dos pontos de contato pode ser útil para você 

despertar de forma praticamente instantânea o interesse do seu cliente. Consiste no poder 

de contemplar para encontrar um ponto em comum entre vocês, jogando 100% da sua 

atenção. Isso é muito poderoso e vai fazer com que seu cliente veja em você alguém próximo, 

com afinidades que despertam seu interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASSO A PASSO 

 
 
 
 

 
Sei que pode parecer estranho, mas nesta fase você só vai conversar sobre 
o ponto em comum. Podem ser os primeiros 5 minutos ou 30 minutos da 

conversa. Depende da complexidade do serviço ou produto que está 
vendendo. Você faz isso, até perceber que a outra pessoa já tem interesse 

por você. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DESPERTANDO A CONFIANÇA DO SEU CLIENTE  

 

A segunda fase do método 3C chama-se CONFIAR. 

Nesta fase você já despertou o interesse do cliente. 

Existem diversas formas de despertar confiança depois 

que o interesse foi estabelecido. Pesquisas indicam que as 

pessoas tendem a confiar naquelas que se identificam 

com elas. É um dado inconsciente que se manifesta.  

Quero falar aqui de um padrão que aplico em minhas 

formações e experimentos, com mais detalhes, nos meus 

alunos da formação “Engenharia da Persuasão: Multiplique suas Vendas com PNL”. Trata-se 

do padrão do espelhamento, o qual vai te ajudar a explorar a tendência humana apontada 

acima.  

A técnica do espelhamento pode ser dividida da seguinte forma: 
 

Como descrito acima, a primeira coisa é igualar os membros 
inferiores – as pernas. Você já percebeu que existem pessoas que 
pisam com as duas pernas e outras que se apoiam em apenas uma? 
Há pessoas que se apoiam na ponta do pé e outras no calcanhar.... 
Observe esses posicionamentos e replique. Se a pessoa estiver 
sentada, pode observar também se as pernas estão cruzadas ou não. 
Simplesmente replique.  

 
 

Enquanto realiza as equiparações acima, entre no segundo ponto que 
são os membros superiores, ou seja, os braços. Existem pessoas que 
os movimentam rápido, outras são mais lentas. Algumas mantêm os 
braços cruzados, outras os deixam soltos. Mais uma vez, observe o seu 
cliente e replique seus movimentos. Certamente quanto mais você 
equiparar os elementos da sua fisiologia aos do seu cliente, mais ele 
vai confiar em você. Ressalto que não quero que acredite em mim. 
Desejo que você coloque em prática e veja o que acontece.  
 
 
 
No terceiro ponto temos a voz. Há pessoas que falam rápido, outras 
devagar. Algumas têm a voz suave, outras possuem voz estridente. 
Tem quem fale alto, tem quem fale baixo. Observe cada elemento, 
verifique como poderá reproduzir a fisiologia e replique.  

  



 

 

 
Aplicando estes passos você vai perceber que o resultado pode ser incrível. O seu cliente, 

inconscientemente, sentirá confiança e isso ocorre devido à identificação em um nível muito 

profundo. A sensação que ele terá é de que está conversando com ele mesmo. E isso é o que 

fazem os vendedores extraordinários!  

 

CONVENCENDO OS CLIENTES A ESCOLHEREM O SEU SERVIÇO OU PRODUTO 

O último C é CONVENCER. Vejo em diversas ocasiões as 

pessoas iniciarem a venda a partir deste ponto. Antes mesmo 

de despertar a confiança já querem vender. Isso é um grande 

erro! Se você fizer tudo que eu falei até aqui, convencer vai 

ser a parte mais simples do processo. 

Abaixo vou te passar um roteiro que se for seguido, como 

disse no início desse texto, irá triplicar, quadruplicar o seu 

faturamento, criando um ciclo de prosperidade. 

 Ele contém 5 passos muito importantes para o seu sucesso: 

 

No item 1, se você fez tudo que eu relatei até aqui, terá em mãos todos os problemas e 

dores do cliente. Você o ouviu na essência e o próximo passo é organizar com as suas próprias 

palavras a dor ou o problema, demonstrando empatia e entendimento. 

Atenção: é muito importante que seja com as palavras do cliente. As 

pessoas escolhem as palavras por cargas emocionais que se relacionam 

com suas histórias. Isso fará com que ele sinta seu interesse genuíno, 

despertando a crença de que você tem como resolver a dor que ele sente  

O segundo ponto é que quando falar com o seu cliente é importante não utilizar jargões. 
Evite termos técnicos e fale do seu produto e serviço de uma forma que ele e qualquer outra 
pessoa possam entender, buscando uma intimidade respeitável e segura. Te aconselho, 
inclusive, a não falar diretamente do seu produto e/ou serviço, mas da TRANSFORMAÇÃO que 
eles podem promover.  



 

 

O terceiro ponto deve ser combinado com o segundo. Adequar as transformações às 

expectativas do cliente significa também perceber que nem todo mundo que vai comprar um 

carro popular tem as mesmas necessidades. Por isso, se um produto é complexo, você não 

precisa falar de todas as transformações, mas somente daquelas que importam para ele, 

otimizando o tempo e evitando que seu cliente crie resistência ao seu produto e/ou serviço. 

Pesquisas indicam que quando o cliente não identifica valor e a utilidade do que oferecemos 

no início da relação, ele tende a descartar a oferta, não percebendo, inclusive, aquilo que pode 

lhe proporcionar melhor qualidade de vida. 

       O quarto ponto é manter a técnica do espelhamento durante a comunicação. Por fim, isto 

é quase um mantra. Não desista. Muitas vezes o cliente demora muito tempo para decidir a 

compra. Mas como já dissemos, vendas são relacionamentos e, quanto mais os nutrirmos, 

maior a probabilidade de fecharmos negócios. No entanto, não desistir não significa ser 

inconveniente. É importante respeitar o tempo do cliente, entendendo os seus limites, mas 

entregando todas as possibilidades que estão ao seu alcance, sejam elas: novas promoções, 

datas comemorativas, transformações e mudanças nos produtos e/ou serviços. Certamente o 

que não faltam são oportunidades de entrar em contato, mantendo os clientes em seu radar 

e fortalecendo sempre mais o relacionamento. 

Para finalizar ressalto com convicção e experiência a importância de seguir o passo a passo 

apresentado neste material: CONHECER, CONFIAR, CONVENCER, técnicas que desenvolvi 

para gerar o Método 3C. Ao final do processo serão ferramentas simples, mas extremamente 

valiosas para a construção de uma conexão saudável e promissora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


