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Esta página é a Página 1 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante. Use- as como referência e como guia para planear e 
conduzir uma formação interativa de uma reunião de vendas. Pretende ser um guia geral e não um guião. Junte os seus próprios exemplos e 
frases.  

Página 1 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante 

Actividade de Brainstorm e Discussão: O que é uma Conversa de Elevador?  Notas 

Tempo Estimado 5 minutos   

Fim/Objectivos  
 

1. Informar sobre o objectivo geral da sessão (ver abaixo comentário #1 em Dicas de 
Formação e a Sugestão de Sequência). 

2. Identificar o que a equipa de vendas já pode saber sobre conversas de elevador.   

 

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 preparar e apresentar conversas de 
elevador. Uma conversa de elevador é uma ferramenta de vendas que nos 
ajudará a fazer mais negócios. Este é um lugar seguro para praticar e discutir com 
os seus pares algumas formas eficazes de usar as conversas de elevador em 
diferentes situações de vendas que possamos encontrar.” 

2. Faça à sua equipa de vendas a pergunta apresentada na página 1: “O que é uma 
conversa de elevador?” É provável que alguns dos seus vendedores já tenham 
ouvido falar de conversas de elevador. Depois de ouvir as respostas pode, se 
quiser, dar a sua própria definição.  

3. Faça um comentário de transição como “Vejam a página 2 da vossa folha de 
apoio. Usaremos esta página para definir e explicar os elementos de uma 
conversa de elevador. Vão reparar que inclui muitos dos pontos que já foram 
partilhados.” 
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Esta página é a Página 2 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante. Use- as como referência e como guia para planear e 
conduzir uma formação interativa de uma reunião de vendas. Pretende ser um guia geral e não um guião. Junte os seus próprios exemplos e 
frases.   

 

 

Página 2 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante 

Elementos de uma Conversa de  Elevador  Notas 

Tempo Estimado 10 minutos  

Fim/Objectivos  
 

1. Defina uma conversa de elevador.  
2. Ensine os dois elementos principais de uma conversa de elevador 

(Demonstrações de Valor e de Credibilidade) usando um curto vídeo formativo 
e apontando alguns dos seus próprios pontos-chave.   

 

Dicas de Formação 
e Sugestão de 
Sequência 

1. Peça a todos para lerem a página 2. Enfatize a parte da página 2 que diz que 
“Uma conversa de elevador deve ser concisa e clara.” 

2. Diga que “Usaremos o Vídeo de Conversas de Elevador como uma forma de 
reforçar e resumir a informação nesta página e em outras páginas da vossa 
folha de apoio.” 

3. Mostre o Vídeo de Conversas de Elevador e faça uma pausa no momento 
sugerido para que possa apresentar algumas ideias suas.  

4. Ensine os pontos-chave sobre Demonstrações de Valor e de Credibilidade 
apresentados na segunda metade da página 2. Ajuda bastante ter alguns 
exemplos que se apliquem às suas situações de negócios e de vendas.  

5. Também ajudará se envolver a equipa de vendas, fazendo perguntas como 
estas: 

 Pergunte a alguém, “Quais são algumas das declarações de valor que 
usaria?” 

 Faça a mesma pergunta a outra pessoa. 

 Pergunte a uma pessoa diferente, “Qual a declaração de credibilidade que 
faria sobre si ou sobre a nossa empresa?” 

 Faça a mesma pergunta a outra pessoa. 
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Esta página é a Página 3 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante. Use- as como referência e como guia para planear e 
conduzir uma formação interativa de uma reunião de vendas. Pretende ser um guia geral e não um guião. Junte os seus próprios exemplos e 
frases.  

 

Página 3 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante 

Actividade de Brainstorm e Discussão: : Quando Devemos Usar Conversas de Elevador?  Notas 

Tempo Estimado 5 minutos   

Fim/Objectivos  
 

Discuta com toda a equipa de vendas quando devem ser usadas as conversas de 
elevador.  

 

Dicas de Formação 
e Sugestão de 
Sequência 

Promova uma discussão sobre os momentos em que as conversas de elevador devem 
ser usadas pela sua equipa comercial. Abaixo são apresentados exemplos de gestores 
comerciais e profissionais de vendas com que trabalhámos. Sinta-se à vontade para 
usar os exemplos apresentados que se apliquem à sua equipa de vendas. Junte os 
seus próprios exemplos! Diga algo como “As conversas de elevador vão ajudar-nos a 
vender de forma mais eficaz em situações como”: 

 Fazer a primeira chamada telefónica para um potencial cliente para agendar 
um novo telefonema ou uma reunião.  

 Contactar um cliente para gerar interesse num novo produto ou serviço que 
está a ser lançado  

 Participação numa feira de negócios 

 Participação num evento de networking   

 Como uma forma de deixar uma mensagem de voz convincente (mas nesta 
situação a conversa de elevador deve ser muito breve) 
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Esta página é a Página 4 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante Use- as como referência e como guia para planear e 
conduzir uma formação interativa de uma reunião de vendas. Pretende ser um guia geral e não um guião. Junte os seus próprios exemplos e 
frases.  

Página 4 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante 

Erros Comuns  Notas 

Tempo 
Estimado 

10 minutos ou menos  (esta página pode ser feita mais rapidamente, dependendo do tempo que demorar a 
fazer a discussão após a exibição do vídeo ) 

 

Fim/Objectivos  
 

1. Falar sobre os erros comuns que a generalidade dos vendedores comete quando tem conversas de 
elevador.  

2. Continue to show the teaching video and then facilitate a discussion about the video. 

 

Dicas de 
Formação e 
Sugestão de 
Sequência 

1. Peça a todos para avançarem para a página 4. Diga por palavras suas alguns dos pontos-chave sobre os 
cinco erros comuns mostrados nesta página. Saliente que o erro mais comum é falar demais. A STAR 
acredita que uma conversa de elevador deve durar dois minutos ou menos e que o ideal seria ter perto 
de um minuto. “Menos é mais” é a frase que usamos quando falamos sobre os erros que pode encontrar 
nesta página.  

2. Continue com a próxima parte do Vídeo de Conversa de Elevador como uma forma de reforçar e 
resumir a informação na página 4. Faça uma pausa no momento sugerido e discuta o exemplo de 
conversa de elevador. Faça uma pergunta como  “Que erros detectaram nesta conversa de elevador?” 

3. Prossiga com o Vídeo de Conversa de Elevador para mostrar um exemplo melhor. Quando o próximo 
exemplo terminar, pare o vídeo e faça uma pergunta de discussão como: 

 “Reparem que no exemplo anterior não existia nenhuma demostração de credibilidade pessoal, mas 
o exemplo que acabaram de ver começava com uma demonstração de credibilidade pessoal. Quais 
são as vantagens de usar uma declaração de credibilidade pessoal?” 

 “Quais seriam as declarações de credibilidade pessoal que poderiam usar?” 

  “De uma forma geral, o que foi melhor neste último exemplo?” 

 “Que outros comentários gostariam de fazer sobre o vídeo?” 
 

Nota Para o Gestor Comercial — Aqui estão alguns erros que foram feitos de forma propositada no exemplo 
de vídeo para o Segmento de Vídeo#2: (1) Demasiado longo e com informação desnecessária; (2) Não existiu 
declaração de credibilidade pessoal; e, (3) As vantagens não são claras. O último exemplo do vídeo era mais 
curto, continha algumas declarações de credibilidade pessoal e incluía algumas vantagens e factores 
diferenciadores.  
 

Um dos pontos importantes que deve ter em conta é que não esperamos que a sua equipa de vendedores 
imite o discurso do segundo exemplo. Cada vendedor deve desenvolver a sua própria conversa de elevador 
que se adeque à sua personalidade e estilo individual de vendas. 
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Esta página é a Página 5 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante. Use- as como referência e como guia para planear e 
conduzir uma formação interativa de uma reunião de vendas. Pretende ser um guia geral e não um guião. Junte os seus próprios exemplos e 
frases.    

Página 5 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante 

Formulário de planeamento para Conversas de Elevador  – Actividade Prática #1  Notas 

Tempo 
Estimado 

20 minutos para uma actividade prática feita em pares.   

Fim/Objectivos  
 

Dê a cada membro da equipa comercial a oportunidade de preparar e fazer uma conversa de elevador 
realista e depois receba o feedback dos outros membros da equipa. 

1.  

 

Dicas de 
Formação e 
Sugestão de 
Sequência 

1. Comece por dizer, “Hoje a nossa primeira actividade prática dá a cada um a oportunidade de 
conceber uma conversa de elevador realista, depois pô-la em prática com um colega e receber 
algum feedback do seu par.” 

2. Forneça estas instruções e diga algo como: 

 “Cada pessoa deve fazer o planeamento individual escrevendo notas para uma conversa de 
elevador realista. Têm 10 minutos ou menos para preencherem individualmente o formulário 
apresentado na página 5.” 

 Depois de todos terem terminado o formulário, divida a equipa comercial em grupos de dois. 
Pode juntar pessoas que estejam sentadas umas ao lado das outras OU mudar algumas de 
lugar se tiver uma razão empresarial para juntar certas pessoas. (Uma opção é dividi-los em 
grupos de três, o que demora mais tempo mas dá a todos mais exemplos em primeira mão.) 

 Partindo do princípio que estão divididos em pares. Continue com as instruções e diga algo 
como “…vão desempenhar o papel à vez perante o vosso par. Decidam que será o vendedor 
na primeira conversa de elevador. O vosso parceiro será o cliente na primeira actuação. 
Quando o primeiro desempenho acabar, o vosso par dar-vos-á o feedback.” 

 “Eu vou contar o tempo. Lembrem-se que uma conversa de elevador deverá demorar dois 
minutos no máximo. Quanto mais curto melhor e não faz mal se acabarem antes dos dois 
minutos. Vou acabar a primeira actuação após dois minutos e depois disso o vosso parceiro (a 
pessoa que fará de cliente) dará o feedback.” 

3. Quando o primeiro desempenho terminar, inverta os papéis e faça a segunda conversa de 
elevador. Siga o mesmo procedimento. (NOTA: Se usar grupos de três esta actividade demora 
mais tempo, porque terá de ser feita uma terceira demonstração) 

4. Quando a segunda actuação terminar, conclua a sessão pedindo a cada membro da equipa 

comercial para partilhar uma ou duas coisas que tenha aprendido ou recebido como feedback.   
5. Faça um comentário de transição como “…vão para a página seguinte do vosso folheto. Faremos 

agora a segunda e última actividade prática.” 
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Esta página é a Página 6 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante. Use- as como referência e como guia para planear e conduzir uma 
formação interativa de uma reunião de vendas. Pretende ser um guia geral e não um guião. Junte os seus próprios exemplos e frases.    

 

Página 6 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante 

Personalize a Sua  Conversa de Elevador  para Diferentes Situações de Vendas  – Actividade Prática #2  Notas 

Tempo 
Estimado 

20 minutos (ou mais) para a actividade prática feita em pequenos grupos; tenha em conta que pode 
demorar mais se usar mais de dois grupos pequenos.   

 

Fim/Objectivos  
 

1. Discuta porque é importante ter várias conversas de elevador para diferentes situações de vendas.  

2. Prepare duas ou mais conversas de elevador diferentes para serem mostradas a toda a equipa.    
 

 

Dicas de 
Formação e 
Sugestão de 
Sequência 

1. Comece por dizer, “Hoje a nossa segunda e última actividade prática é trabalhar em pequenos grupos 
para preparar conversas de elevador diferentes e personalizadas.” 

2. Saliente o ponto-chave mostrado no topo da página 6 que diz que “Os melhores profissionais de 
vendas têm mais do que uma conversa de elevador e usam conversas diferentes para diferentes tipos 
de mercados, segmentos e decisores.” Dê um exemplo relativo ao seu negócio com duas situações 
diferentes de vendas em que devam ser usadas diferentes conversas de elevador. 

3. Forneça as instruções e diga algo como: 

 “Vamos trabalhar em dois grupos com 3 a 5 pessoas cada.” (Nota: se tiver mais pessoas, formará 
mais grupos) Divida a sua equipa comercial em grupos adequados.  

 Vamos assumir que estão divididos em dois grupos. Atribua uma situação diferente de vendas a 
cada um dos grupos. Continue com as instruções e diga algo como “O Grupo 1 fará a SITUAÇÃO 
DE VENDAS A (por exemplo, vender a um tipo de decisor como um executivo de topo) e o Grupo 2 
fará a SITUAÇÃO DE VENDAS B (por exemplo, vender a um decisor de um tipo diferente, como um 
gestor técnico). O grupo deve discutir e planear em conjunto a Conversa de Elevador que teria na 
situação de vendas atribuída ao seu grupo. Em conjunto, preencham o formulário de 
planeamento na página 6, o que deve demorar cerca de 10 minutos.” 

 Depois de ambos os grupos terem terminado, dê as instruções finais: “A seguir, cada grupo fará 
uma demonstração da sua conversa de elevador perante toda a equipa de vendas. Escolham uma 
pessoa do vosso grupo para ser o vendedor e outra para ser o cliente.” 

 Vou contar o tempo. Lembrem-se que uma conversa de elevador deve durar dois minutos ou 
menos. Vou terminar a primeira representação ao fim de dois minutos e em seguida vamos 
discuti-la.” 

4. Depois de ter terminado a primeira actuação e a discussão faça em seguida a segunda demonstração. 

5. Faça algumas observações finais depois da última demonstração ter terminado.  

 


