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Que acontece no cérebro em 

momentos de vendas?

Claudio Zanutim (*)

Conhecer como se dão as emoções, o sistema 
nervoso e as condutas humanas é uma habilida-

de e tanto para este tempo de grande competição 
e diversidade de produtos e serviços para vender 
mais e melhor.

Numa Era em que mal sabemos o que queremos 
diante de tantas opções, o que pode fazer com que 
seu cliente escolha você, o seu produto ou serviço? 

A primeira impressão é a que fi ca?

Embora eu não goste muito em ditados populares 
e frases de impacto prontas, esta afi rmação acima é 
quase uma verdade inteira. 

Segundo estudos sobre o Rapport, um conceito 
da psicologia, uma técnica usada para criar ligação 
e sintonia de empatia com outra pessoa, nós temos 
apenas 10 segundos para causar uma boa impressão, 
em quer que seja que nos veja pela primeira vez.

A neurociência tem um viés do inconsciente 
chamado preconceito inconsciente. Estes vieses 
inconscientes são baseados nas nossas preferências, 
não intencionais.

Por isto, preferimos as pessoas que se parecem 
conosco pois criamos uma rápida conexão. No entanto 
temos uma forte tendência a nos afastar das pessoas 
que são diferentes da gente ou com as quais temos 
um preconceito inconsciente. 

É possível fazer as pessoas (clientes) gostarem 
de nós por meio do Rapport e em menos de dois 
minutos. Imagine você criando instantaneamente 
química com seus leads, prospectos e público-alvo?  
Imagine ainda, você converter mais vendas e fechar 
negócios maiores? 

Fred Graef em um de seus cursos on-line, certa 
vez, ensinou algo interessantíssimo, que merece um 
espaço nesta minha explicação sobre a Neurociência.

Vou parafrasea-lo agora com uma história.
Quem já assistiu ao fi lme “O Poderoso Chefão” 

bem sabe que se trata de uma trilogia cujo per-

sonagem é representado pelo grande Al Pacino. 

Quando alguém queria falar com o Poderoso 

Chefão, o de sempre ocorria, como em todos os 

fi lmes de mafi osos. A pessoa precisava passar 

pelos capangas antes de tudo.

Agora pense comigo, quando você vai vender, 

você quer falar sobre as vantagens e benefícios do 

seu produto ou serviço, certo? Quem está atento a 

este tipo de informação (vantagens e benefícios) 

é o Poderoso Chefão. Só que, para que ele esteja 

aberto e receptivo ao que você quer dizer a ele, 

você precisará necessariamente ter sido validado 

por dois capangas: O da confi ança e o da simpatia 

(bem querer).

Se você receber alguma ressalva destes dois 

capangas (não aprovarem algo em você ou no 

seu comportamento), você até pode falar com o 

Poderoso Chefão, só que os capangas vão cochichar 

no ouvido do chefe algo como: “- fi ca esperto chefe, 

este cara não é confi ável”. Ou algo: “- chefe, esse 

cara se acha o tal”. “Não feche negócios com ele”.

“Os capangas” é o cérebro da simpatia e do bem 
querer. Estes capangas vão dizer se a pessoa gosta 
ou não de você. Este é o cérebro límbico. A ciência 
já comprovou que este processamento do cérebro 
límbico leva 1/20 segundos para ler e identifi car 
informações a nosso respeito. 

Lembra? É nosso preconceito inconsciente. Todas 
nós temos preconceitos positivos e negativos — eles 
são um mecanismo de proteção do ser humano. Mas 
isso pode atrapalhar muito na hora das vendas se você 
não souber identifi car e lidar com eles.

  A boa notícia é que, quando você sabe disto você 
poderá trabalhar melhor com seus clientes na hora 
do primeiro contato.

Então abra-se e mire no coração do cliente (aliás, 
temos cerca de 400 mil neurônios no coração), colo-
que aquele sorriso na voz e cumprimente-o, assim a 
liberação de ocitocina ocorre em larga escala. Tente 
fazer isto, você verá que na maioria das vezes seus 
clientes sorrirão de volta automaticamente. Pois, 
este estado de satisfação é registrado pelo cérebro, 
impulsionado pela liberação de ocitocina, que é um 
hormônio produzido pelo hipotálamo e que pode 
ser um neurotransmissor, assim,  automaticamente 
o cliente retribuirá sem poder controlar. Já que foi 
emocional.

Ao apresentar a sua proposta você não pode sair 
negociando logo de cara, mas é importante criar pri-
meiramente um ambiente de conquista, simpatia 

e confi ança para os capangas (partes do inconsciente 
que estão te analisando).

Se você chegar chegando para apresentar a sua 
proposta sem trabalhar a simpatia e a conquista, 
sua venda estará em risco.

Abraços e até o próximo.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 

treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização da 
performance em vendas e no atingimento de objetivos e 

metas. Autor de 6 livros, 3 e-books e dez artigos acadêmi-
cos, é reconhecido nos meios empresarial, acadêmico 

e popular, principalmente com o Best Seller: Como 
Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

A oferta de transporte público 
coletivo gratuito ou com tarifas 
reduzidas é possível, de acordo 
com o estudo 'Financiamento 
Extratarifário da Operação dos 
Serviços de Transporte Público 
Urbano no Brasil', produzido 
pelo Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc)

Camila Boehm/Agência Brasil

O estudo demonstra como é possível criar fontes de recursos 
diferentes para subsidiar os gastos da população com 
ônibus, trem e metrô. Hoje os usuários arcam com quase 

90% da receita do sistema de transporte público urbano no Brasil. 

Segundo o instituto, há estados, como São Paulo e Distrito 
Federal, que utilizam algum tipo de subsídio público, mas eles 
são exceções. O documento foi escrito pelo especialista em 
mobilidade urbana Carlos Henrique de Carvalho e as conclusões 
fi ram apresentadas na quarta-feira (30), em audiência pública 
na Câmara que trata da regulamentação do transporte como 
direito social.

“O transporte é um direito assim como a saúde e a educação. 
E assim como a saúde e a educação, ele tem que ser bancado 
por impostos. Além disso, o transporte é aquele que faz com que 
as pessoas acessem os outros direitos, porque em um país tão 
desigual quanto o nosso, se as pessoas não tem condição de pagar 
a tarifa, elas não acessam hospital, não acessam escola pública, 
não acessam o centro da cidade para procurar emprego”, disse 
Cleo Manhas, assessora política do Inesc.

Em 2015, foi aprovada a Emenda Constitucional 90, de auto-
ria da deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), que inclui 
o transporte como direito social, assim como são a saúde e a 
educação. No entanto, é necessário que haja a regulamentação 
para que a emenda comece a valer. “É muito importante que os 
parlamentares tomem conhecimento e que esse projeto vingue, 
porque a gente precisa regulamentar o direito social ao transporte. 
E principalmente porque a gente precisa ver o transporte como 
direito e não como uma mercadoria”, disse Cleo.

A assessora explicou que os custos do sistema de transporte 
seriam pagos com impostos que já existem. “Não é a criação de 
nenhum imposto novo, eles já existem e são todos ligados à mobi-
lidade urbana, teriam pequenos acréscimos de tarifa na gasolina, 
no IPVA, no  IPTU. Teríamos a [arrecadação da] mobilidade por 

Pesquisa mostra que transporte 
público coletivo gratuito é possível

transporte individual motorizado contribuindo para o transporte 
público urbano”, disse Cleo. Além disso, haveria recursos do 
estado e arrecadação na iniciativa privada.

As justifi cativas do estudo para a escolha dessas receitas são: 
quem tem imóveis em regiões valorizadas pela oferta de ônibus e 
metrô no local deve pagar um IPTU maior; donos de automóveis 
aceitariam um aumento no IPVA, pois com mais gente migrando 
para um transporte coletivo barato, menos trânsito terão no seu 
trajeto. O estado, que abrirá mão de uma pequena parte da arre-
cadação com o ICMS, cumprirá seu papel social e os empresários 
devem participar do rateio, porque recebem em contrapartida o 
aumento na circulação de potenciais clientes pela cidade, além 
de reduzir ou zerar o valor pago em vale-transporte aos seus 
funcionários. 

Segundo o estudo, atualmente, o transporte coletivo no país se 
mantém com R$ 59 bilhões ao ano, sendo que 89,8% (R$ 52,9 bi) 
vem de tarifas cobradas dos passageiros. Os incentivos públicos 
representam 10,2% desse montante, enquanto as receitas não 
tarifárias (publicidade, por exemplo) correspondem a R$ 375 
mil. “Para chegar na tarifa zero, nós teremos que ter um fundo 
de cerca de R$ 70,8 bilhões, isso em termos de políticas públicas 
e de orçamento público juntando União, estados e municípios, 
não é um número assustador, não é muito [dinheiro] e é muito 
viável”, avaliou Cleo.

O estudo apresenta três cenários: no primeiro, haveria redução 
da tarifa de transporte em 30%; no segundo, a redução chegaria 
a 60%; e no terceiro cenário a tarifa teria custo zero. Para isso, 
os valores do IPVA aumentariam de 6% a 20%; o IPTU, de 4% a 
11%; o combustível, de 10% a 53%; e a arrecadação com empre-
gadores de 3,9% a 8,9%. O Inesc ressalta que a arrecadação dos 
recursos ocorreria de maneira progressiva, ou seja, quem tem 
maior renda paga mais.

“As pessoas vão dizer o seguinte 'vai onerar as pessoas que 
usam e que não usam transporte público urbano', mas hoje, por 

exemplo, a infraestrutura para transporte individual motorizado, 
que é o maior gasto dos orçamentos público com mobilidade, 
quem paga isso são os impostos de todas as pessoas, proprietários 
usuários ou não do transporte individual motorizado. E isso não 
é visto como uma coisa absurda”, disse Cleo.

A assessora diz que a população como um todo se benefi cia 
da redução de tarifa do transporte público por diversos motivos, 
seja pela redução do número de automóveis nas vias, seja porque 
leva as pessoas para trabalhar. “Da mesma forma que os impostos 
bancam a infraestrutura para automóveis, pode também fi nanciar 
o sistema de transporte público urbano”.

Segundo o estudo, o prejuízo econômico gerado pelos ônibus 
– a poluição, os danos ambientais e os acidentes – é de R$ 16,6 
bilhões por ano, já a circulação de carros e motos provoca uma 
perda oito vezes maior (R$ 137,8 bilhões). “Não faz sentido só 
os passageiros sustentarem o transporte coletivo, quando cada 
ônibus consegue tirar 50 carros da rua, e uma composição de 
metrô elimina 800 automóveis das vias públicas”, disse Cleo.

Usuários arcam com quase 90% dos custos deste modal no país.

Rovena Rosa/ABr

Segundo o estudo, uma composição de metrô elimina 
800 automóveis das vias públicas.
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A população como um todo se benefi cia da redução de 
tarifa do transporte público, diz assessora do Inesc.
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