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Lista de Brainstorm de Objecções mais Prováveis de Clientes  Notas 

Tempo Estimado 15 minutos  

Fim / Objectivos  
 

1. Diga qual o objectivo geral da sessão (ver comentários Nº1 e Nº2 nas Dicas de Formação e 
Sequência Sugerida no final desta página). 

2. Crie uma lista de prováveis objecções de toda a equipa comercial.   
3. Inclua qualquer objecção que sinta que é importante ou oportuna para a sua equipa 

comercial (etapa opcional). 

 

Dicas de Formação 
e Sugestão de 
Sequência 

1. Comece esta sessão dizendo algo como, “...o objectivo desta parte da reunião de vendas é 
melhorar a nossa capacidade para responder a objecções mais prováveis. Este é um lugar 
seguro para praticar e discutir com os seus pares algumas formas eficazes de responder a 
objecções que todos nós encontramos”. 

2. Antes de fazer a actividade de brainstorm, comente: “Se já enfrentaram uma objecção, 
não fizeram nada de errado. Todos os vendedores encontram objecções. A diferença 
entre os profissionais de vendas bem-sucedidos e a maioria dos vendedores é a sua 
capacidade e nível de conforto para responder às objecções”. 

3. Faça depois os Passos 1 e 2 tal como é mostrado na página 1 da folha de apoio. Escreva as 
respostas de todos num quadro. Note: Se lhes pediu para indicarem algumas objecções 
antes de iniciar este trabalho, pode acelerar o ensino desta página apontando 
simplesmente no quadro uma lista consolidada de objecções. 

4. Depois de a equipa comercial ter terminado a lista de todas as objecções de que se 
lembre, pode acrescentar algumas que ache que são importantes  

 


