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RESUMO 

O trabalho com vendas em uma empresa implica em uma ligação direta entre vendedor e cliente, o 
que não é uma tarefa muito fácil de exercer, pois a relação entre seres humanos exige cuidados. A 
Programação Neurolinguística como uma forma de estudar o comportamento e oferecer estratégias 
de comunicação eficaz, possibilitando maior liberdade de escolhas, ajuda a estreitar esses laços, 
superando tabus e crenças dessa relação para que tudo aconteça de uma forma harmoniosa e 
tranquila. Nesse trabalho é abordada a aplicação da PNL nas vendas e seus resultados. 
 
 
 
 

PALAVRAS CHAVES: Vendas, PNL, Relações. 

 

 

ABSTRACT 
 
Work with sales in a company implies a direct link between seller and customer, which is not a very 
easy task to perform, since the relationship between humans requires caution. NLP as a way to study 
the behavior and provide strategies for effective communication, allowing greater freedom of choices, 
helps to strengthen these ties, overcoming taboos and beliefs that relationship so that everything 
happens for a smooth and quiet. In this paper is discussed the application of NLP in sales and results. 
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INTRODUÇÃO  

 

Dentro de uma empresa existem muitas funções, dentre elas chefe, 

secretária, copeiras, serviços gerais, vendedor e claro o cliente. Nesse artigo o foco 

estará no vendedor. 

Segundo o dicionário de língua portuguesa Michaelis o significado da 

palavra vendedor é: sm 1 Aquele que vende. 2 Aquele cujo emprego ou ocupação 

consiste em vender. Em uma empresa ele fará o contato com o cliente, vendendo o 

produto da mesma, negociar, convencer e fechar negócios cabe a ele. 

O ser humano é um ser racional, portanto expressa suas opiniões, ás 

vezes ocorrem desentendimentos em sua comunicação com o outro, ainda mais na 

correria e cobranças do dia a dia, o tempo de se relacionar com o outro fica escasso, 

então se torna cada vez mais formal essa relação e quando se trata de negócios 

ganha uma proporção maior. Diante tudo isso é preciso trabalhar, estudar, comer e 

evoluir, porém pra tudo é preciso se relacionar, não se pode trabalhar sem ter pra 

quem fazer o seu produto, nem estudar sem um orientador, comer sem ter quem 

fizesse o alimento chegar à mesa e para evoluir é preciso de todas as ações 

anteriores, logo é preciso da relação com o outro para evoluir. Seguindo esse 

pensamento, faz parte da evolução do ser humano nascer, crescer, se desenvolver e 

na vida adulta comprar para sobreviver, nesse momento entra o vendedor que irá 

satisfazer essa necessidade do ser humano.  

Aqui o tipo de venda abordada será no setor imobiliário, o qual cresceu 

muito nos últimos anos. A concorrência vem se tornando cada vez maior, para se 

sair bem como vendedor nesse tipo de transação, mais do que melhor preço e 

qualidade ele tem que oferecer algo a mais. Os clientes são exigentes, 

argumentando e colocando o seu ponto de vista em cada detalhe, pois sua escolha 

fará parte de sua vida por muitos anos. 

A atitude do vendedor contará bastante para a decisão desse comprador 

para se conseguir uma boa venda, é nesse momento que a PNL entra para 

direcionar essa atitude de um modo simples, entendendo a necessidade do 

comprador, como diz L. Michael Hall, co-fundador da Neuro-Semantics e autor de 

diversos livros nesta área. 
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...temos que levar o nosso cérebro para estrutura e o processo de 
venda em si. E ao fazer isso, nos leva ao processo de assistir ao 
comprador potencial a entender como um produto ou um serviço em 
particular pode satisfazer uma necessidade. Se existir uma 
necessidade, nós podemos então facilitar uma decisão. Por essa 
razão, a venda, como a comunicação, envolve entrar no mundo do 
comprador para entender as coisas dentro do seu ponto de vista. 
Então ao fazer isso, nos fortalecemos para facilitar suas estratégias 
para a compreensão, a motivação e a tomada de decisão. (HALL, L. 
Michael – A “Atitude de vendas” da PNL). 

 
 

Na venda de imóveis, a atitude do vendedor é apenas o começo de tudo, 

mas vai ajudar em todas as etapas da negociação. Receber o cliente com um sorriso 

amigável e mostrar disponibilidade para atendê-lo será a chave para a abertura de 

um bom negócio. Mostrar pontualidade nas visitas marcadas e total conhecimento 

do imóvel também são boas ferramentas que ultrapassará a necessidade do 

comprador e mostrará além de suas expectativas, resultando no fechamento da 

compra. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na empresa o vendedor tem que ter em mente que não trabalha para 

aquela empresa e sim para o cliente, afinal uma empresa sem clientes não mantém 

funcionários. E é nisso que o vendedor tem que se nutrir para realizar um bom 

trabalho, o primeiro passo é gostar do ambiente de trabalho, estar em harmonia com 

a sala que atenderá seu cliente e com as pessoas da empresa, isso é essencial para 

criar um ambiente agradável onde o cliente se sinta acolhido. 

Todo o contato será feito entre vendedor e cliente, portanto entrar em 

rapport com o cliente é muito importante, há casos de clientes muito questionadores, 

que querem ter muita certeza da qualidade e confiança da empresa, estes às vezes 

se apresentam com um tom de voz mais forte, nesse caso se o vendedor se deixar 

levar por essa atitude a qual pode gerar um estresse, pode-se perder o cliente. Em  

situações como estas cabe saber utilizar as técnicas da PNL, por exemplo, o  

rapport, criando empatia com o cliente em suas questões, acompanhando  no inicio 

para poder aos poucos igualar a comunicação. Assim o vendedor assegura que o 

clientepode ter total confiança nessa negociação, e que sua necessidade será 

suprida. 
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A única palavra que os clientes querem ouvir é “sim”, “vamos resolver 
isso!” e “a solução é”... Clientes querem seus problemas e suas 
necessidades resolvidas... (GITOMER, Jeffrey – Customer 
satisfaction is worthless: Customer loyalty is priceless. Austin, TX: 
BARD PRESS. 1998) 
 

 

Feito esse primeiro contato positivo com o cliente passa-se para as 

próximas etapas, agendar uma visita no imóvel de interesse, conversar sobre 

condições de pagamentos até fechar a transação. Nesse processo podem surgir 

alguns conflitos de opiniões, típico de qualquer negociação. 

A atitude do vendedor tomada desde o primeiro contato, ajuda muito 

nessa etapa, pois o vendedor já conhecerá bem o seu cliente podendo se posicionar 

de maneira tranquila e inteligente com a técnica certa para fidelizar esse cliente. Em 

Magia em Ação de 1984, Richard Bandler diz: 

 

A PNL é uma atitude e uma metodologia. Tendo uma atitude e uma 
metodologia, você pode criar uma técnica fácil como estalar os dedos. 
(BANDLER, Richard – Magia da Ação, 1984) 
 
 

 

As técnicas da PNL que podem ser utilizadas para uma boa venda e 

relação com o cliente são: 

 

 Rapport – compreender o outro a partir do ponto de vista dele. 

 Metamodelo de linguagem – a arte de fazer perguntas. 

 Linguagem hipnótica Ericksoniana – a arte de ser elegantemente 

vago. 

 

1. O Rapport, no primeiro contato: respeitar o ponto de vista do cliente e 

não interferir em seu mapa de mundo; conhecer o cliente para evitar o julgamento, 

lembrando que a mente: omite, distorce e generaliza. Assim tomando a posição do 

outro perceberá exatamente o que ele procura. 

 
A PNL usa combinar dos predicados, espelhando da postura corporal, 
acompanhamento e liderança para estabelecer rapport. O objetivo é 
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sintonizar com a realidade da outra pessoa antes de levá-la a uma 
nova posição. (BRAGG, TERRY– estabelecendo rapport) 
 
 

Um exercício de rapport ajuda muito para o autoconhecimento e para 

despertar a observação sem julgamento, resultando em uma boa sintonia com o 

outro. 

Para criar rapport é preciso: 

 Atenção genuína; 

 Se colocar no lugar do outro; 

 Sentimento genuíno. 

 

Vivência: 

Em dupla, sentados, uma pessoa será o observador e o outro o 

observado. 

 

 1º Passo: Foto 

O outro faz uma pose, como uma foto. Observe e descreva a 

postura sem julgamento ou interpretação. Só visual. 

 

 2º Passo: Espelhar 

Entrar no “ponto de vista” do outro, tomando a mesma postura, 

respiração e movimentos. Descreva o estado nesta 2º posição. 

 

Quebre o estado: levante, dá uma volta, faça uma careta, etc. 

 

 3º Passo: Meu estado 

Assuma sua postura e observe seu estado. 

 

Depois troca de posição e comenta. 

 

Esse exercício proporciona a oportunidade de entrar no campo do outro    

( 2ºposição), respirar junto, ajudando a entender o seu ponto de vista em relação a 

qualquer tipo de situação. É como dançar a mesma dança. 
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2. O Metamodelo: na comunicação seja pessoalmente ou por telefone, 

fazendo perguntas simples, fará com que o próprio cliente se atente ao assunto que 

está sendo discutido e encontre soluções para entrar em um acordo ou favorecendo 

para a escolha de um produto. É uma forma de começar falar na mesma linguagem 

do cliente. 

Exemplo de metamodelo: 

 

CLIENTE: Quero ver um imóvel, por favor. 

VENDEDOR: Que tipo de imóvel especificamente você deseja ver? 

CLIENTE: Estou procurando uma casa? 

VENDEDOR: Que tipo de casa desperta o seu interesse? 

CLIENTE: Quero uma casa grande. 

VENDEDOR: Grande comparada com qual outro imóvel, por favor? 

 

Fazendo as perguntas certas, é criado um bom entendimento de ambos 

os lados, facilitando o fechamento de um negócio.  

3. E a linguagem hipnótica: levando o cliente a decidir por si os melhores 

caminhos e condições para ambos na transação da venda, usando a indução, onde 

se faz afirmações verificáveis, voltadas ao exterior e não verificáveis, para focar o 

seu interior. Por exemplo: para ajudá-lo na escolha de dois imóveis. Levá-lo nos 

ambientes. - Em qual se sente melhor? Com o objetivo de trazer sensações e 

questões que o ajudarão na escolha, utilizando - se também do metamodelo.  

O intuito no momento da venda, mais do que vender, é ajudar o cliente 

em suas decisões para que fique totalmente satisfeito, que sinta que o seu desejo de 

compra foi atendido e agora ele tem o melhor imóvel. e que ele é importante para 

empresa e pode confiar. 

Toda empresa emprega “O cliente sempre tem razão”. O vendedor 

necessita estar atento a isso, considerando que às vezes a razão para o cliente, 

nem sempre é a razão para o vendedor.  

Muitos clientes, principalmente do campo imobiliário, procuram algo para 

reclamar e às vezes levar vantagem no negócio. A posição do vendedor que utiliza 
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da PNL é encontrar ferramentas para inverter essa situação, mostrando outras 

saídas para o comprador, em uma discussão onde o cliente queira que sua opinião 

prevaleça, o vendedor pode concordar até direcioná-lo para outro ponto de vista, 

desde que isto seja ético e congruente. 

Exemplo:  

Em uma situação onde o cliente liga para a empresa e reclama de um 

cheque devolvido. Suponha-se que o cliente esteja exaltado porque se sente 

constrangido e lesado por acreditar que seja um erro da empresa. A atendente 

encaminha a ligação para o vendedor responsável por determinada venda daquele 

cliente. Então existem duas formas do vendedor atender essa ligação: 

 

1ª. O vendedor ao pegar o telefone e ouvir a voz exaltada do outro 

lado da linha, tenta falar e não consegue e começa a se exaltar 

junto, tomando as agressões como pessoal, fazendo com que o 

cliente naquele momento desligue o telefone mais exaltado do que 

no início, cancelando a compra e ainda prometendo processar a 

empresa. O resultado dessa conversa será um cliente muito 

insatisfeito e um vendedor estressado e talvez desempregado, 

dependendo da proporção do caso. 

 

2ª. O vendedor já conhece aquele cliente, já foi criado rapport 

desde o primeiro contato, então ele atende ao telefone chamando o 

cliente pelo nome. Mesmo que ele grite do outro lado, o vendedor 

saberá ouvir tudo que ele tem pra dizer, respeita suas colocações e 

então em uma voz similar a do cliente, começa a explicar para ele 

as possibilidades de o cheque ter voltado, aos poucos o tom da voz 

vai modificando, acalmando e a próxima vez em que o cliente for 

falar a voz será mais amenizada. Juntos tentarão resolver o 

problema. O resultado será uma despedida cordial, o cliente ligará 

para o seu banco e cogitará a possibilidade de continuar a 

transação de compra em um acordo com a empresa de uma nova 

forma de pagamento. 
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A diferença de tratamento e de soluções é nítida, o vendedor perspicaz 

atenderá da 2ª forma, pois ele não vai querer perder o seu cliente e nem a relação 

construída até ali. Ele será sábio e criativo para ajudar o seu cliente e não o deixará 

mais enfurecido em situações como essa. 

 
 
A verdadeira criatividade é criar uma resposta em alguém. 
(DICHTER, Ernest) 
 
 

O vendedor que sabe manter o controle em situações como essas, mostra 

autoconhecimento e consegue manter o controle sobre si mesmo, está em rapport 

consigo e com o outro. 

Usando essa três ferramentas muito importantes da PNL: Rapport, 

Metamodelo e Linguagem hipnótica, com certeza as vendas e o relacionamento com 

os clientes melhorará a cada dia. 

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Em vendas existem duas pessoas importantes: o vendedor e o 

comprador, o sucesso da mesma dependerá da relação que se estabelecer entre  

eles.  

A PNL se faz presente para auxiliar o vendedor a criar suas ferramentas 

de trabalho para conseguir o sucesso da sua função, o respeito pelo outro é a 

primeira lição que um vendedor tem que aprender para se destacar em sua área e 

conseguir bons clientes, afinal segundo as leis da física, as pessoas atraem aquilo 

que está vibrando em seu campo de frequência mental. O observador determina a 

respostada experiência. Ou seja, se um vendedor é bom, atrairá clientes bons. 

Algumas relações são mais complexas, mas podem ser proveitosas 

desde que a comunicação seja modelada de pessoa a pessoa. A mudança começa 

de dentro para fora. A transformação de um negócio começa do vendedor para o 

cliente. 
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Plotkin deixa alguns princípios de vendas para um melhor crescimento do 

vendedor e sua empresa: 

 

 Clientes são seres humanos que não deveriam ser categorizados. 

 Valorize e respeite as crenças, os valores, as experiências, os 

sonhos, as esperanças e os limites de cada pessoa. 

 Dialogar inclui perguntas e respostas, dar e receber, e, 

basicamente, sinergia. 

 Reuniões incluem tanto sentimentos como fatos. 

 

(PLOTKIN, David N.- Selling To Humans: A New Approach To 
Exchange, 1995, p. 15) 
 
 

Seguir os passos básicos da PNL resulta em resultados muito mais 

harmoniosos e prósperos para ambos os lados de uma negociação, o cliente é quem 

trará retorno para a empresa, a qual vai gerar o salário do vendedor, portanto é o 

próprio vendedor que busca por sua melhoria e melhores condições financeiras. 

Quanto mais buscar recursos para melhorar o relacionamento vendedor- comprador, 

melhor será o desempenho da empresa como um todo. 
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