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"A chave da capacidade de vendas não esta na venda de coisas, mas na venda de soluções" 
 

 
John H. Patterson fundador da NCR (National Cash Register) - 1884 

 

Precisamos criar os diferenciais competitivos em relação a concorrência. 

Sabendo que a normalidade nunca mudou nada no mundo, vamos construir o 

nosso dia a dia junto ao dia a dia dos nossos clientes. 

 
 

Vendedor tradicional Vendedor diferenciado 
Vende para o cliente Sabe que precisa entrar e vender para a mente 

Vende unicamente para a mulher e para o homem  Sabe diferenciar as questões do gênero 

Possui um discurso genérico Faz adaptação do discurso depois de mapear  

Não gosta de ler Está sempre lendo 

Não se atualiza  Está sempre se atualizando 

Se preocupa com as características dos serviços Sabe que o cliente compra para esconder seus 

medos e tampar os vazios emocionais. 

Busca trabalhar com pouco esforço Prioriza a força de vontade 

Gerencia tempo Gerencia energias e tarefas  

Utiliza palavras para vender Utiliza os cinco sentidos para vender 

Utiliza palavras básicas Utilizas palavras que acionam o cérebro 

reptiliano, racional e o límbico no cérebro do 

cliente. 

Busca desculpas para esclarecer o porque não 

bateu a meta. 

Busca soluções e ações imediatas para virar o 

jogo. 
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Curiosidades 
 

O cérebro reptiliano precisa ser despertado nas vendas. Ele determina 

praticamente em todos os momentos o que devemos comprar. O que 

compramos serve para a sobrevivência. Todas as outras partes que 

estudamos também possuem seus papeis, mas o reptiliano é quem decide. 

 

Por quê o sexo feminino compra roupas e roupas? Elas são cortejos (armas) 

para a conquista de um provedor/protetor que irá cuidar delas e de suas crias 

e mantenham um nível decente de vida. Dentro da cultura isso pode ser 

excluído como argumentação, mas o assunto aqui é sobre as questões mais 

primitivas que estão dentro do nosso cérebro. Depois que ela conquistou o 

famosos provedor, ela continua se vestindo para as amigas e permanecer na 

tribo, fazendo parte dessa evolução. Como já conquistou o marido provedor, 

precisa agora se manter no meio. Revistas femininas aparecem homens na 

capa? Claro que não! A competição é mais forte entre elas. 

 

E os homens que babam em carros potentes. Antigamente os cavalos mais 

potentes e esbeltos conquistavam mais rápido os territórios. O carro domina 

território e atrai a mulher. Tudo isso é inconsciente. Pois achar que um carro 

vai dizer o futuro de uma pessoa, é totalmente inconsciente, mas vende, e 

muito. Mesmo a mulher não gostando muito de carro, tem atração por eles 

quando o provedor se mostra com mais potência. Cuidar da cria. 

 

 Alguns gatilhos de vendas no cérebro reptiliano: 

1. Prazer: satisfação; 

2. Seguranças: proteção; 

3. Poder: dominação; 

4. Transcendência: sobrevivência dos genes; 

5. Desafio: reconhecimento individual; 

6. Liberdade: Autonomia; 

7. Exploração descoberta; 

8. Pertencimento: social 
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Exemplo na área de turismo:  

 Hotel de férias (prazer) 

 Hotel de negócios (controle e poder) 

 

Vendendo combustível  

 O cérebro reptiliano é a liberdade 

 

Vendendo aposentadoria 

 O cérebro reptiliano é a segurança 

 

Vendendo atividade física  

 O cérebro reptiliano é a proteção, poder/dominação, 

pertencimento/social, conquista. 

 

Ir para ativar os três cérebros com intensidades favoráveis de compra, você 

precisa, estrategicamente, despertar as 3 ações cerebrais: atenção, emoção 

e a memória. 

 

 

 
   

 

 

 

 


