
 

 

9 passos para montar uma apresentação de sucesso 

O mesmo modelo de 9 passos pode ser utilizado para conduzir um telefonema de sucesso. 
 

Slide O que Como 

1 Capa da apresentação 
Quebra-gelo e rapport 

Aproveite o slide de capa para fazer algum quebra-gelo e estabelecer o 
rapport. Você pode falar de alguma coisa sobre o mercado, sobre alguma 
novidade ou notícia que você tenha visto, ou fazer alguma pergunta para 
os participantes. 
 

2 Apresentação pessoal Você tem que estabelecer o primeiro nível de confiança do cliente - que é 
ter a confiança em você. O cliente tem que entender que você tem o 
conhecimento e as credenciais necessárias para estar apresentando. 
 

3 Agenda Mostre os tópicos que você apresentará deixando claro a linha de 
raciocínio e o fluxo que você usará na apresentação. 
Não esqueça de perguntar para o cliente se a agenda faz sentido para ele 
e se você pode seguir com esta agenda. 
 

4 O mercado Inclua um slide falando sobre o mercado do cliente, uma novidade ou uma 
tendência ligada ao DESAFIO que você apresentará no próximo slide. O 
ponto fundamental, aqui, é mostrar que você conhece O MERCADO e 
poderá fazer recomendações para o negócio do cliente. É aqui que você 
vai começar a ARTICULAR VALOR 
O final deste slide é um excelente momento para CHECAGEM DE 
ENTENDIMENTO e CHECAGEM EMOCIONAL. 
  

5 O DESAFIO Mostre para o cliente os desafios que você identificou na empresa (dores, 
problemas ou necessidades). Deixe claro como você conseguiu estas 
informações e aproveite para "mostrar sua REDE DE 
RELACIONAMENTOS" 
Aqui é fundamental fazer a CHECAGEM DE ENTENDIMENTO e 
CHECAGEM EMOCIONAL em cima dos desafios apresentados. 
 

6 A solução Você tem que estabelecer o segundo nível de confiança do cliente - que é 
na solução. Cuidado com o nível técnico da apresentação. 
 

7 Casos de sucesso e 
benefícios 

Quais as empresas que já usam esta solução? 
Que benefícios elas tiveram? 
O que estes benefícios significariam para a empresa que você está 
apresentando? 
Mostre NÚMEROS. 
É neste slide que você vai ganhar ou perder o seu cliente. 
 

8 Sua empresa Você tem que estabelecer o terceiro nível de confiança do cliente - que é 
na empresa que você representa. Fale da empresa e por que o cliente 
deveria comprar dela 
 
O final deste slide EXIGE CHECAGEM DE ENTENDIMENTO e 
CHECAGEM EMOCIONAL. Você tem que ter o "acordo" do cliente em 
cima de tudo o que foi apresentado ANTES de mostrar os próximos 
passos. 
 

9 Próximos passos Apresente uma sugestão de próximos passos para o cliente - com datas e 
responsáveis. 
Não esqueça que seu objetivo é vender, ou seja, assinar o contrato. Então 
tende colocar as datas até a assinatura do contrato. Seu objetivo é que o 
cliente concorde com as datas. 
Seja criativo e coloque argumentos para CRIAR UMA TENSÃO 
CONSTRUTIVA e ENCURTAR O CICLO DE VENDA 
 

 

  



 

 

Checagem emocional e checagem de entendimento 
 
Checagem do entendimento. Em uma reunião ou videoconferência é fundamental saber se os interlocutores realmente 
entenderam o que está sendo falado ou apresentado. É muito fácil o interlocutor ter se distraído e perdido alguma coisa, ou 
simplesmente não ter entendido do jeito que você queria que ele entendesse. Para isto, usamos frases do tipo "o que 
conversamos até agora?", "o que vocês viram que chamou a atenção de vocês?", "como vocês resumiriam o que falamos 
até agora?".  
 
Checagem emocional. O vendedor tem que identificar se os interlocutores estão gostando do que ele está falando. Se 
você estiver por videoconferência, então, pode ser que o vídeo seja de baixa qualidade ou simplesmente a câmera esteja 
desligada. Então, como saber se você está indo bem sem ler em detalhes as expressões faciais e linguagem corporal?   
Normalmente usamos frases como "isto faz sentido para vocês?", "estamos no caminho certo?", "é isto que você 
imaginava?". 

 
 

Recomendações para você apresentar 
 

• Revise, todo o material apresentado no treinamento 
 

• Ensaie a apresentação para ter certeza de que você terminará no tempo certo 
 

• NÃO LEIA os slides. Mostre que você está no controle e acredita no projeto 
 

• Em uma apresentação por videoconferência você poderá ter um MONTÃO de anotações espalhadas ao lado do 
seu notebook, e o cliente não verá nada... Então, você poder usar "colinhas" para se sentir mais seguro 

 

• Olhe sempre para a câmera. O contato visual é fundamental para dar segurança ao cliente. Você pode dar uma 
olhada na sua "colinha" ou para seu slide, mas depois volte a olhar para a câmera. 

 

• Interaja com o cliente. Faça perguntas. Faça checagem de entendimento e checagem emocional.  
 

• A apresentação é uma troca de energias, de carisma. Bons vendedores entram na reunião ou apresentação com 
uma energia positiva, o cliente tem a sensação de que o vendedor está sorrindo (não rindo). Estes vendedores 
usam o "ahã" para sinalizar ao cliente que estão ouvindo e entendendo, usam ênfase para marcar pontos 
importantes, usam "pontos de checagem" para manter a sintonia e usam frases para reforçar a energia positiva 
como "Eu acredito que isto será muito importante para vocês..." e "Eu penso que isto trará resultados..." 

 

• A voz é uma arma poderosa. Muitos apresentadores preferem deixar o microfone de lado para ter uma "conexão 
maior" com a audiência. Todos terão que ouvir você de maneira muito clara. A voz tem que ser firme e segura, 
com energia e "sedução". Quando estamos TENSOS tendemos a falar com o maxilar preso e com volume mais 
baixo - e o cliente PERCEBE isto como INSEGURANÇA. Nestes casos o apresentador tem que tomar uma água 
para hidratar o sistema vocal e focar nas vogais para aumentar a articulação e melhorar a dicção. 

 

• Temos que evitar as barreiras verbais ou cacoetes como "é", "tá", "né", etc. A diversão de alguns participantes é 
ficar contando quantas vezes o apresentador disse o cacoete. Vi um apresentador que começava todos os slides 
com "neste slide vamos falar de...". Existem referências que devem ser evitadas como "como já falamos", "como 
já mostramos", "lembra do que eu falei no slide 3?". O apresentador tem que "se ouvir" e evitar estas armadilhas 
verbais. 

 

• Não tome café!!!   Deixe um copo de água do lado... 
 

• Ficou nervoso ou deu branco? Use uma das 3 opções para ganhar tempo para respirar e se acalmar: 

• Tome um gole de água 

• Faça de conta que está anotando algo importante que o cliente falou 

• Faça uma pergunta para o cliente 
 

• Acabou antes do tempo? Não se preocupe e não queria enrolar para dar o tempo. 
 

• Estourou o tempo? Avise o cliente que você precisa de mais uns minutos e siga. 
 

• Ao final de sua apresentação, não se esqueça de fazer a pergunta mais importante (Podemos seguir em 
frente?), afinal você está com o decisor e ele deverá dar ou não, o “vamos em frente” para a continuidade do 
projeto. 
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