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“Pode não parecer, mas pensar gasta muita energia” 
 

Quando o cliente entra na sua empresa, a hipótese que tenho é que quando 

ele precisa decidir se vai pagar ou não, ele entrará dentro do pensamento 

passado e futuro.  

 

Vamos colocar o exemplo de um cliente que esteja querendo entrar em uma 

academia. Nesse momento, o consumo de energia poderá ser atrelado ao 

que ele vivenciou no passado e/ou o que ele construiu na visão futura em 

relação a academia está fazendo parte da vida dele ou de algum membro da 

família. 

 

Então, como que as argumentações da sua equipe de vendas e a forma que 

elas apresentam os preços podem influenciar no atendimento junto ao baixo 

consumo de energia mental para aumentar o poder de decisão do cliente? 

 

Uma tarefa que parece complexa, mas não é. Além disso, estudar o 

comportamento do cliente é uma das questões que a sua equipe precisa 

aprender. 

 

Em Chacabuco, na Argentina, conseguimos duplicar o número de clientes na 

natação infantil com estratégias comportamentais aplicadas com os pais. 

Tudo isso com um baixo investimento e uma alta taxa de retorno. O gestor 

mandou um depoimento que gravei no meu WhatsApp e sempre mostro nas 

minhas palestras para as lideranças e as equipes de vendas. 
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Pare de depender da sorte: Se o seu negócio não está crescendo, está por 

definição, morrendo. O fato é que muitas empresas dependem da sorte e de 

fatores externos para aumentar as vendas. Mas infelizmente, a sorte tem um 

prazo curto de validade. 

 

Sua empresa precisa ter uma boa alavancagem das vendas através de uma 

metodologia consistente. 

 

"Uma empresa é um organismo vivo. Métodos tem que mudar. Foco tem que 

mudar. Os valores têm de mudar. A soma total dessas mudanças é a 

transformação” – Andrew Grove 

 

Boa sorte é secundário para quem já está preparado! 
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