
SALES

HACK
MATERIAL DE APOIO



SETUP

PASSO A PASSO
DE COMO

INSTALAR AS
EXTENSÕES



1    S K R A P P 

SETUP



Entra no site:
 

skrapp.io e clica
no botão indicado

no nº 1

SKRAPP



Você vai ser
direcionado para
a página ao lado. 

 
Só clicar no botão
indicado pelo nº 2

SKRAPP



Clica no botão
indicado no nº3 .

 
Irá aparecer o pop-
up para adicionar o

Skrapp
 

Clica no botão
indicado no nº 4

SKRAPP



Prontinho!
 

O SKRAPP já
está instalado

no seu pc e
você já poderá
captar emails

dos seus
LEADS.

SKRAPP

5



COMO USAR?
 

Basta escolher um site
de um potencial

cliente(ex.: EVINO).
 

Clicar no ícone
indicado no nº6.

 
Fazer o login

solicitado e o Skrapp
te passará as
informações.

6

SKRAPP



2    S N O V . I  O 

SETUP



Entra no site:
snov.io 

 
Clica no botão

indicado no nº 1, que
irá te direcionar
para a segunda

página, onde você
deverá clicar no

botão nº 2.

SNOV.IO



Vai surgir um
pop-up, basta

clicar no botão
indicado no nº 3

SNOV.IO



Pronto! 
 

Agora você já tem
o Snov.io instalado,
basta fazer o login
e seguir os mesmos
passos do Skrapp.

4

SNOV.IO



3   L U S H A 

SETUP



Entre no site:
www.lusha.co

e informe seu email
no campo nº1

 
Você será

redirecionado para
uma página onde

será solicitado
alguns dados1

LUSHA



Clica no botão
indicado no nº 2

2

LUSHA



Clica no botão
indicado no nº 3.

3

LUSHA



Quando aparecer o
pop-up, clica no botão

indicado no nº4.
 

Pronto
 Basta seguir a mesma
lógica de utilização do

skrapp e snov.io.

4

LUSHA



4   I N S T A N T  
D A T A  

S C R A P E R 

SETUP



Entre no site:
https://bit.ly/pokebolabits

 
clique no botão indicado

no nº 1.
 

Surgirá um pop-up, basta
clicar no botão indicado

no nº 2

INSTANT DATA SCRAPER

1
2



COMO USAR?
Basta escolher um site que

tenha uma lista. 
 

No exemplo ao lado
colocamos no google

"maiores escritórios de
arquitetura de SP"

 
Quando entrar no site, clica

na pokebola (nº3) e a mágica
acontece...

 
Você terá uma planilha

exportável com os dados.
 

3

INSTANT DATA SCRAPER



 linkedin.com
 
bit.ly/bitsacademylead
 
bit.ly/crmbits

LINKEDIN

NIFT

TRELLO



INSTAGRAM:
Em dias de semana: 12h; 18h e 21h 
Fim de semana: das 12h até às 21h 

 
 
 

LINKEDIN: 
Antes ou depois do horário comercial,
preferencialmente de terça a quinta

 

MELHORES
HORÁRIOS

PARA POSTAR



Olá, Fulano,

 

Espero que você esteja tendo um ótimo dia!

 

Aqui é o João, da empresa XXX. Vi no [Linkedin] que você é responsável por [área] e estou entrando em contato porque acho que

tenho algo que pode te ajudar a [funcionalidade do seu produto que pode ajudá-lo].

Se você é como a maioria dos [cargo que o cliente ocupa ou área de atuação da empresa], provavelmente está frustrado com

[problema que costuma ter].

A boa notícia é que [sua empresa] atua especificamente nesta área para [contar a solução da sua empresa]. 

Gostaria de mostrar como podemos ajudá-lo a [benefício], assim como fizemos com a [citar empresas conhecidas que já são

clientes].

Você tem 5 minutos amanhã para apresentarmos nossa solução para a [empresa do cliente]? 

 

 Obrigado,

João

EmailSCRIPT DE VENDAS



SCRIPT PARA PROSPECÇÃO

 

Olá, [nome da pessoa], tudo bem? 

Eu sou o João, da [nome da empresa] e fazemos [resultado que você oferece]. Eu gostaria de

falar com fulano, responsável por[cargo desejado]*. 

 

*hack = se não souber o nome do responsável, inventa. A pessoa que tiver do outro lado

provavelmente vai te corrigir e você passará a saber.

 

Se não der certo:

Poderia me indicar quem é e como posso contatá-la?”

LigaçãoSCRIPT DE VENDAS



Ligação

SCRIPT PARA FOLLOW UP

 

 

Olá, [nome da pessoa], tudo bem? Gostaria de saber se você já tem uma resposta para a

proposta que fizemos [citar quando]  e se ficou com alguma dúvida que precise ser esclarecida. 

 

 

Hack: Lembrar ao Lead que a condição da proposta só pode ser mantida até amanhã [crie um

senso de urgência na pessoa].

SCRIPT DE VENDAS



OBTENÇÃO
DE LEADS



Oferta: prêmio que você dará ao seu Lead por ele preencher o formulário. ex.: Ebook,

podcast, Testes, PDF.

Formulário: meio pelo qual o Lead passa os dados para você. 

CTA (call to action): Botão através do qual você direciona o Lead para realizar a ação, ou

seja, o  solicitar o prêmio, como esse ao lado.

Página criada para gerar mais tráfego nas suas redes e obtenção de Leads.

 

O que uma LP deve ter?

*Hack: Deve ser o mais breve possível, cada informação solicitada é uma barreira para a

conversão. 

LANDING PAGES



Como fazer sua LP?
Listamos aqui algumas plataformas através das quais você poderá fazer sua

Landing Page:

RD STATION

RAMPER

HUBSPOT

UNBOUNCE

WIX

 

Sugerimos que antes de fazer a LP, faça uma pesquisa e analise qual melhor se

adequa à necessidade da sua empresa.



Como divulgar sua LP?

Google Ads

Redes sociais: Instagram, Facebook, whatsapp

Plataformas focadas em MKT digital: 

web.getblue.io

É importante que sua empresa tenha um blog para atrair pessoas ao topo do funil,

o que ajudará a gerar um tráfego orgânico, como o MEDIUM.

 



FERRAMENTAS
QUE AJUDAM



Para a Landing Page

usersthink.com – receber feedback da página

typeform.com – forms com um design amigável

clickfunnels.com – criar landing pages e funil de vendas

videos.pexels.com – videos de ação FREE

freemusicarchive.org – músicas FREE

riddle.com – criar forms

bmobilized.com - Mobile website maker

 



Para Design 

Hopperhq.com - planejamento de postagem em rede social

Upwork.com – encontrar programadores e designers

Usabilityhub.com –  testa o design com usuário reais  

Pixlr.com - Photoshop online

LogotypeMaker.com - cria logos online

Canva – ferramenta de design

Piktochart.com – ferramenta de design

Videoscribe.co – cria animações

 



Para emails

Hunter.io – identificar o padrão de emails da organização

Findthatlead – achar email

yet-another-mail-merge.com – gestão de mailing

emailoctopus.com – automatização de email

unroll.me – cancelar todos os emails de subscrição em sua caixa de entrada

 

 



Para Dados

spyfu.com – analisa SEO do concorrente

woorank.com – analisa SEO do site

semrush.com – relatório de Google Adwords

BuzzSumo.com – analisa dados de conteúdos

drip.co – analisa comportamento do cliente

Hootsuite – analytics de rede social

 



OBJEÇÕES

como vencê-las



sobre preço e orçamento



1. É muito caro

As objeções de preço são o tipo mais

comum de objeção e até são

manifestadas por clientes em

potencial que têm toda a intenção de

comprar. 

 

Hack: não concentrar no preço, em

vez disso, retorne ao valor do produto.

 

2. Não tenho dinheiro

Pode ser que os negócios do seu lead

simplesmente não sejam grandes ou

gerem dinheiro suficiente no momento

para comprar um produto como o seu. 

 

Acompanhe o crescimento deles e veja

como você pode ajudá-lo a chegar a um

lugar em que sua oferta se encaixaria nos

negócios deles.

 



3. Não temos orçamento
esse ano

O seu lead está dizendo  que está

tendo problemas de fluxo de caixa, mas

se houver um problema urgente, ele

precisará ser resolvido. 

 

Ajude-o a garantir um orçamento para

comprar agora ou organize uma

chamada de acompanhamento para

quando ele achar que terá o

orçamento.

 

4. Precisamos usar esse
orçamento em outro lugar

Às vezes, os leads tentam direcionar

recursos para outros usos. 

Você deve tornar seu produto  uma

prioridade que merece alocação de

orçamento agora.  Compartilhe estudos

de caso de empresas semelhantes que

economizaram dinheiro, aumentaram a

eficiência ou tiveram um ROI* massivo

com você.

*ROI = retorno sobre investimento

 



5. Eu não quero ficar preso em um contrato

Um lead com necessidade e interesse genuínos que rejeita os termos do contrato

com base no tempo geralmente hesita por motivos de fluxo de caixa. Você pode

dar soluções alternativas:  oferecer pagamentos mês a mês ou trimestre a

trimestre, em vez de pedir um ano ou mais de compromisso antecipado.

 



sobre a concorrência



6. Já estamos trabalhando com o [Fornecedor X]

Um lead que está trabalhando com um concorrente é maravilhoso!

Eles já reconheceram a necessidade e a solução, grande parte da educação

pela qual você seria responsável já foi feita. 

O que lhe cabe agora é dedicar seu tempo falando sobre o seu produto.

Só porque um cliente em potencial está trabalhando com um concorrente não

significa que ele esteja satisfeito. 

Teste o relacionamento: por que eles escolheram este serviço? O que está

funcionando bem? O que não é? Preste atenção especial às reclamações que

podem ser resolvidas com o seu produto.



7. Estou fechado em um

contrato com um

concorrente

Veja se você pode obter um

desconto criativo para compensar

o custo de rescisão antecipada de

um contrato ou demonstrar o ROI

que compensará o custo

irrecuperável.

 

8.  Estou feliz com o

[concorrente X]

E se o lead estiver feliz? A mesma

estratégia ainda se aplica: descubra

por que eles acreditam que o

relacionamento deles com seu

concorrente é benéfico e identifique

pontos fracos em que seu produto

poderia ter um desempenho melhor.



9.  Posso obter uma versão mais barata do seu produto

Descubra: 1- Você está em uma situação competitiva contra um concorrente para

aumentar os descontos? Ou 2- O lead tem a impressão de que um produto similar e

mais barato é idêntico ao seu?

 

Se for o 1º: forneça seu melhor desconto e enfatize os recursos que tornam seu

produto superior. Vá embora se pedirem para descer. 

Se for o 2º: aproveite a comparação. Quais são os pontos de diferenciação que

fornecem mais valor ao seu cliente em potencial? Jogue-os e enfatize o valor geral,

não o custo.

 



sobre autoridade ou

capacidade de compra



10. Não sou o responsável

Sem problemas. Pergunte ao lead

qual o nome da pessoa certa com

quem você deve falar e redirecione

sua chamada para ela.

11.  O responsável está

ausente

Pergunte quando ele volta. 

Se a ausência for longa, é certo que

tenha algum substitituto. Pergunte

quem responde enquanto ele estiver

fora.



sobre necessidade e

adequação



13.  Estamos indo muito

bem nessa área

Se você ouvir essa objeção, faça um

pouco mais de qualificação. 

 

Quais são os objetivos do seu lead? 

 

Quanto progresso foi feito?

12.  Não temos essa dor

Essa objeção costuma ser levantada

porque os leads ainda não perceberam

que estão enfrentando um determinado

problema. 

 

Faça implicações, ou seja, mostre o que

pode acontecer se não fizerem uso do

seu produto. 

 



15.  Não vejo o que seu

produto poderia fazer por

mim

Outro pedido de informações. 

 

Confirme novamente as metas ou os

desafios discutidos e explique como o

seu produto pode resolver problemas

específicos.

14.  Posso obter uma versão

mais barata do seu produto

Trate essa objeção como um pedido de

informações. 

Forneça um resumo muito rápido de sua

proposta de valor.

 

Por exemplo:

"Somos uma empresa que ajuda na

transformação digital. 

Adoraria falar com você sobre seu

modelo e ver se podemos ajudar."

 



16.  Não temos capacidade para implementar o produto

Essa objeção pode ser um obstáculo para acabar com o negócio. Dependendo

do produto que você vende, é possível que seu lead tenha que adicionar

funcionários ou desviar recursos para aproveitar ao máximo sua oferta

e, se eles realmente não puderem, talvez seja necessário desqualificar.

 

Outra tática é avaliar as tarefas atuais do seu prospect e o dia-a-dia para ver

quais responsabilidades do trabalho poderiam potencialmente ser eliminadas ou

facilitadas pelo seu produto.

 



18.  Seu produto não tem o

recurso "X" 

Tente sugerir um produto complementar

que possa ser usado em conjunto com o

seu, mas se essa necessidade específica

é essencial e seu produto não pode

resolvê-la, seu lead pode não ser um

bom alvo. 

 

Hora de desqualificar e avançar para

nova uma oportunidade.

17.  Você não entende meus

desafios. 

É crucial fazer com que seu cliente em

potencial se sinta ouvido. Reafirme a

sua impressão da situação deles,

alinhe-o à tomada do seu cliente em

potencial e prossiga a partir daí. 

Muitos mal-entendidos e ressentimentos

podem ser resolvidos simplesmente

reformulando as palavras de seu lead.

 



19.  Seu produto parece ótimo, mas agora estou muito
sobrecarregado para lidar com [implementação]

Para gerar simpatia, prove que você é confiável e diga: "Eu entendo. Normalmente,

nossos clientes demoram [x dias ] para ficar totalmente operacionais com [seu

produto]".

Em seguida, lute contra a relutância em mudar, explorando os custos ou dificuldades

da situação atual.

Para ter uma idéia, você pode perguntar: "Quantos minutos você gasta todos os dias

[na tarefa X]?" Em seguida, calcule o que têm a ganhar - em tempo, eficiência,

dinheiro.

 



21.  Não estou interessado

Durante uma chamada de prospecção,

é muito cedo para que um possível

cliente possa dizer definitivamente que

está ou não interessado no seu produto. 

 

Ofereça-se para enviar alguns recursos

e agendar uma ligação de 

 acompanhamento.

20. Estou ocupado

É claro que seu lead está ocupado.

Simplesmente explique que você não

deseja ter uma conversa longa, apenas

explique rapidamente sobre se uma

discussão mais longa seria ou não

adequada para a organização deles.

 

Peça o email para enviar uma

apresentação do seu produto.

 



22.  Como você conseguiu minhas informações

Em tempos de LGPD temos que ter muito cuidado isso.

Não fique na defensiva - basta lembrar aos leads de que eles preencheram

um formulário em seu site ou se inscreveram para obter mais informações em

uma feira comercial ou que você simplesmente encontrou o site deles e

queria entrar em contato para ver se poderia ajudá-los.

 



TÉCNICAS

PARA AUMENTAR A

RECEITA

CROSS SELLING 
UP SELLING

DOWNSELLING
DECOY EFFECT

LOKALIKE



CROSS SELLING E UP SELLING

    Para aumentar a receita é necessário adotar

algumas estratégias de vendas assertivas, como

o cross selling e upselling. Estes dois métodos

ajudam a aumentar através de vendas não

planejadas além de melhorar a experiência do

usuário e fidelizar o cliente a sua marca.



    Cross Selling ou venda

cruzada é um método de venda

utilizado para convencer o

cliente a comprar produtos ou

serviços complementares àquele

que já foram ou estão a ser

adquiridos.

    

    Exemplo: Você vai para uma

hamburgueria e a atendente pergunta se

você quer acrescentar batata frita e

refrigerante ao seu hamburguer. O produto

escolhido não é modificado e sim, acontece

a soma de outros itens.

CROSS SELLING



   Upselling tem associação com

upgrade. Nesta técnica o

vendedor incentiva o cliente a

gastar mais, oferecendo um

produto ou serviços mais caros,

porém com uma qualidade

melhor em relação a oferta

inicial.

    

    Exemplo: Você vai para uma

hamburgueria e a atendente te oferece para

trocar a batata pequena pela maior por

mais x reais. Ocorre a troca do item

selecionado por uma opção maior.

UPSELLING



·  Aumenta a lealdade do cliente;

·  Melhora a lucratividade;

· Fortalece o relacionamento com o

cliente.

BENEFÍCIOS ESTRATÉGIAS

1) Observe as necessidades do cliente

 

    O primeiro passo é conhecer o perfil

do seu cliente e entender quais as

suas necessidades e objetivos. A partir

daí, poderá montar a melhor

estratégia e identificar os produtos

que combinariam com o seu cliente.



2) Esquematize suas possibilidades e analise o que funciona

      É necessário que você também observe os seus

produtos. Analise o que funciona e o que não funciona

em conjunto e prepare os combos. Porém, existem

clientes que podem se interessar por itens e combos

inimagináveis.

 

ESTRATÉGIAS



     Perceba as ofertas que tiveram um retorno positivo e

continue a utilizá-las. As que não deram certo, se

questione o motivo e pense em novas alternativas. É

importante fazer estas análises com frequência para

manter seu planejamento lucrativo e otimizado.

     Lembre-se sempre de personalizar as ofertas de

acordo com o perfil de cada cliente.

ESTRATÉGIAS



3) Seja sensato 

 

· Apresente as ofertas apenas uma vez, sem muita insistência. Além de

desagradável, você corre o risco de perder a venda certa;

· Ofereça apenas produtos que sejam relevantes e úteis para eles;

· Não ofereça itens que custam mais do que 25% do valor do produto principal.

Qualquer discrepância em relação aos valores não costuma ser aceita;

· Limite a quantidade de produtos oferecidos. Sugerir muitos elementos ao

mesmo tempo pode deixar o cliente confuso.

ESTRATÉGIAS



4) Mapeie a jornada do comprador

 

     Construa o passo a passo da jornada do seu cliente, desde o primeiro contato

até o pós venda. É fundamental que você utilize um CRM para obter todos os

dados sobre as compras, negociações, ciclos de vendas e qualquer outra

característica que venha a ocorrer no processo de vendas.

     Assim, você saberá o momento certo em que os compradores estão dispostos

a investir em novos produtos ou serviços, além de entender como e qual o tipo de

abordagem que eles preferem ser comunicados.

ESTRATÉGIAS



5) Apresente suas ofertas naturalmente

 

       As propostas devem ser apresentadas com naturalidade. De forma alguma o

cliente deve perceber que você está aproveitando o contato para empurra

produtos para vender. Ele precisa sentir que você está buscando formas de

solucionar problemas de acordo com o seu perfil. 

    Lembre que durante uma venda você está sempre procurando por um problema

e uma vez identificado traz soluções para esse problema.

    Por isso, elabore e-mails, mensagens e discursos personalizados, demonstrando

ao cliente que você está por dentro de todas as suas necessidades.

ESTRATÉGIAS



6) Use comportamento de outros clientes 

 

     As pessoas tendem a confiar mais no ponto de vista de

outros consumidores do que os anúncios da firma. Esses

tipos de opiniões dão mais credibilidade para a empresa e

geram uma grande chance de compra.

ESTRATÉGIAS



Downselling

 

     Uma outra técnica de vendas, nesse caso, o cliente está desistindo de fechar

negócio por algum motivo, como restrição financeira ou pelo fato de que ele

não acha que está no momento certo da compra. Então, você oferece um item

ou serviço mais barato para salvar a sua venda.

ALTERNATIVA PARA QUANDO O CROSS SELLING E UP

SELLING NÃO FUNCIONAREM



     O efeito isca ou decoy effect é um viés cognitivo em que incentiva

os consumidores a comprar um produto ou serviço que a empresa tem

mais interesse de vender. 

     Simplificando, quando tem apenas duas opções, os clientes tendem

a decidir de acordo com suas preferências pessoais. Porém, quando

houver uma terceira possibilidade (uma “isca”), o consumidor fica mais

propenso a optar pelo item de maior valor.

DECOY EFFECT OU EFEITO ISCA 



OFERTA  A  - sem decoy

· Versão digital: $ 59,00 (68

escolheram)

 

·  Versão impressa: $ 125,00 (32

escolheram)

 

Receita: $ 8.012,00

DECOY EFFECT OU EFEITO ISCA 

     Um exemplo clássico disso foi

um teste realizado pelo

Professor Dan Ariely para

publicação no seu livro

“Previsivelmente Irracional”. Ele

elaborou duas ofertas de

assinatura da revista The

Economist.



DECOY EFFECT OU EFEITO ISCA 

OFERTA  B  - com decoy

· Versão digital: $ 59,00 (16 escolheram)

 

· Versão impressa: $ 125,00 (ninguém escolheu)

 

·  Versão impressa + digital: $ 125,00 (84 escolheram)

 

Receita: $ 11.444,00



   Perceba que ao acrescentar uma terceira opção na Oferta B,

induzindo um pensamento promocional, fez o consumidor crer que a

versão impressa + digital seria mais vantajosa.   

DECOY EFFECT OU EFEITO ISCA 



    Outro exemplo conhecido foi o experimento

feito com a venda de pipoca no cinema.

Inicialmente era ofertado um balde de pipoca

pequeno comercializado por R$ 3,00 e o balde

grande por R$ 7,00. O resultado mostrou que as

pessoas escolheram o balde menor.

DECOY EFFECT OU EFEITO ISCA 

R$ 7,00R$ 3,00



  Quanto utilizaram o decoy,

acrescentando um tamanho médio por

R$ 6,50 os clientes optaram pelo balde

maior. Como a diferença era de apenas

R$ 0,50, os consumidores foram

encorajados a escolher a opção

grande.   

DECOY EFFECT OU EFEITO ISCA 

R$ 7,00R$ 3,00 R$ 6,50



   Look a like, traduzindo a expressão ao pé da

letra, quer dizer uma pessoa muito parecida. No

marketing digital, lookalike audience significa

pessoas com características semelhantes

relacionadas ao seu público, ou seja, tem mais

probabilidade de consumir seus produtos ou

serviços.

LOOKALIKE



     Essa estratégia possui muitos benefícios tanto para

quem compra o produto quanto para quem vende. 

     A principal vantagem é o aumento significativo de

conversão de leads. Além disso, oferece mais

visibilidade a sua empresa e amplia suas

possibilidades já que se trata de um público mais

direcionado. 

LOOKALIKE



Para realizar essa técnica são neessários 3 passos:

 

1) Reconhecer o público ideal para você (persona);

2) Definir as características adequadas da sua

persona;

3) Direcionar a campanha para pessoas com essas

características.

LOOKALIKE



     Um  exemplo disso são os

Facebook lookalike ads. Uma

técnica de segmentação  que

encontra-se dentro da plataforma

de anúncios do Facebook.

LOOKALIKE



LOOKALIKE

  "Look o Like" 

     Podemos usar a mesma estratégia

na hora de vender para alguém. No

momento em que for qualificar um lead

ou prospectar novos leads, busque nas

redes sociais de seus concorrentes

quem curte, comenta ou compra os

produtos deles



DICA DE

LIVROS



Receita 

Previsível
Spin 

Selling

Hacking 

Growth

Fórmula de

Lançamento 



A máquina

definitiva

de vendas

The

Sandler

Rules

Invisible

Selling

Machine

As armas da

persuasão


