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Em 2004 com o nascimento da minha primeira 
filha havia uma questão que não parava de 
assombrar os meus pensamentos:  

"Que exemplo, que legado, que forma de ver a vida irei deixar para este novo ser que se 
prepara para chegar?".  

A minha vida era preenchida, a todo o instante, por reuniões e chamadas telefónicas, com 
horários loucos e devoradores de energia. A constatação de que estaria longe de ser o 
exemplo que gostaria deixou-me com a sensação de estar num beco sem saída. A saída 
surgiu quando me lembrei de uma angustiante pergunta que se faz a todas as crianças: "  

O que queres ser quando fores grande?". Percebi que muitas das decisões que tomei na 
minha vida foram tomadas pela mesma resposta que dava quando era pequeno: "Não sei 
o que quero ser".  

Em 2004 escolhi passar a minha vida a transformar vidas. A minha e a de todos aqueles 
que aceitem esse desafio ou chamamento. Hoje apoio Coaches a conquistar a sua 
liberdade financeira e a viver de Coaching através de uma metodologia passo a passo. 



 

Porque dizemos SIM? 

Há uma coisa que precisas de entender para descobrir sobre como usar os gatilhos de 
influência social. Eles podem ser uma decisiva ajudar para o teu cliente tomar a decisão 
de compra do teu programa de Coaching. O nosso cérebro funciona em 2 modos: 
Racional e emocional. Qual dos dois achas que compra? Naturalmente o Emocional. 

Não é que o racional não seja importante. Ele é, e muito. Na verdade o racional tem a 
função de justificar o emocional. Ou seja, o emocional compra, e o de influência diz: 
“Sim… Foi uma boa decisão porque…” Então por isso, nos gatilhos de influência social 
iremos usar em momentos distintos tanto as influências emocionais como as mentais. O 
ideal desses gatilhos é que sejam usados em conjunto e de forma coerente, de forma a 
que o teu cliente dê relevância à tua comunicação. 

AH e acima de tudo e essencialmente é determinante que sejam sempre, sempre, usados 
com INTEGRIDADE. 



 

As estratégias de Gatilhos de Influência foram 
introduzidas no Marketing por Robert Cialdini, 
um cientista norte-americano que se dedicou 
ao estudo de compreender o que leva cada 
pessoa a dizer SIM mais facilmente. 

A palavra “gatilho” popularizou-se porque dá a 
ideia de apertar um botão (Ou gatilho). Como 
se ao isso acontecer fizesse com que a pessoa, 
que vê o teu anúncio, lê o teu e-mail, faz uma 
sessão experimentar contigo ou assistisse a um vídeo teu, tomasse mais facilmente uma 
decisão de dizer SIM à tua oferta.  

Nas próximas páginas vou apresentar-te 31 formas de usar essas estratégias aplicadas ao 
teu negócio de Coaching. A generalidade delas são adaptações directas dos estudos de 
Cialdini, outras são fruto da experiência e da prática do dia a dia. 

O uso dessas estratégias deve ser usado, para além de uma forma integra que já referi 
anteriormente, de uma forma estratégica. Integrada num método de captação e 
envolvimento de clientes. Ou seja, estas estratégias, aplicadas por si só, sem um propósito 
concreto esvaziam-se por elas próprias em meras técnicas sem consequências.  

Então vamos a isso… 



31 Gatilhos de influência social 

   #1 Gatilho de influência da Autoridade 

As pessoas tendem a respeitar e admirar a autoridade. Nós 
temos por isso tendência a respeitar as decisões de quem 
tem autoridade. Seja policia, médico, chefe, enfim… A 
autoridade é à partida alguém que se pode confiar.  

A autoridade no Coaching és tu que constróis. Na verdade 
desde o momento de atração de clientes já estás a criar 
autoridade. Tu estás a oferecer um ebook, por exemplo. És 
autor. E isso confere autoridade. Um outro momento e 
enquanto envias conteúdos de relevância para o teu cliente 
estás a mostrar que dominas os conteúdos que desenvolves. Isso confere-te autoridade.  

Então sempre que desenvolves autoridade facilitas a tomada de decisão pelo teu cliente. 
Torna a sua decisão mais segura. 

   #2 Gatilho de influência da Ciência ou Especificidade  

Dá ao teu cliente informações reais e comprovadas por entidades de confiança.  
 Outra forma é ser concreto nas fontes e nos números. É diferente dizer que “saiu uma 
informação num jornal” que dizer que “ saiu essa noticia no jornal de noticias, no dia 12 de 
Janeiro, na página 12…”.  
Assim continuarás a conquistar autoridade. Quanto mais confiança o cliente tiver na tua 
informação mais seguro se irá sentir para dizer sim à tua proposta. 

     #3 Gatilho de influência da Escassez 

A maioria das pessoas demora a entrar em acção, contudo quando chega a hora final, não 
gostam de ficar de fora.  



De forma a que o teu cliente decida mais rapidamente terás de ser assertivo e aplicar o 
gatilho da escassez.  

O que vale mais: Ouro ou metal? Ouro claro, e porquê? Porque existe em menos 
quantidade. Se tiveres menos sessões disponíveis para vender os teus clientes vão querer 
aproveitar a oportunidade. E mais importante, vão querer estar com o melhor. Então 
decide qual o valor mínimo de programas que aceitas e começa por anunciar que apenas 
tens essa disponibilidade de agenda, que em breve estará preenchida. E nesse momento 
não haverá mais espaço para novos clientes. 

#4 Gatilho de influência da Urgência  
O que poderá levar o teu cliente a tomar uma decisão mais 

rápida? Apelar à parte emocional, que é possível fazer uma 
transformação através do Coaching e que irá assim conquistar 
o que realmente quer para a sua vida MAS isso só será possível 
se tomar ação já. Caso contrário, pode o teu serviço já não ter 
agenda ou ser até demasiado tarde para a sua transformação.  

Com a tua assertividade na hora da urgência, ele terá mais 
tendência a não querer perder a oportunidade. 

#5 Gatilho de influência da Reciprocidade 
 Se tiveres filhos pequenos isso já te está a acontecer. Se o amigo da escolinha 

convidou o teu filho para ir na festa dele e em seguida o teu filho faz anos, imagina quem 
vais convidar? Pois é, esse mesmo. Esse amiguinho. E porquê? Porque temos tendência a 
ser devolver o gesto. E porque será que o fazemos?  

Temos tendência a usar a reciprocidade como forma de agradecimento. Sempre que 
um cliente participa numa sessão zero minha ou dos nossos alunos da eneacoaching, ele 
recebe um mapa com o seu perfil de personalidade segundo o Eneagrama. 

#6 Gatilho de influência da Prova Social  
Mais do que tu falares do teu produto, os outros falarem sobre ti ou do teu produto é 

uma influência incrível de decisão. Por esse motivo os testemunhos de quem já passou 
pelo teu processo de Coaching é muito importante e direi até decisivos na hora de dizer 
sim. Esse é um dos motivos pelo qual no nosso método a sessão 10 do método 
Eneacoaching é tão importante.  

Quando alguém, experienciou o teu serviço e partilha o seu valor sem interesse próprio 
o teu nível de autoridade dispara para um novo patamar. 



#7 Gatilho de influência da Antecipação 
 Antecipar é dos gatilhos mentais mais impressionantes.  
Imagina que estás a pensar em algo e alguém consegue antecipar essa informação e te 

apoia no momento de tomar uma decisão. Isso é um novo patamar de jogo. 
Nomeadamente se a antecipação tiver relacionada com uma eventual objeção, isso pode 
ser decisivo. “Eu imagino que neste momento deve estar a pensar que…” EU 
compreendo, no entanto o que acontece é que…” Essa abordagem, garante segurança ao 
cliente e na hora de dizer sim ele vai sentir-se muito mais determinado. 

 #8 Gatilho de influência da Dor x Prazer  
Levares o teu cliente a ter consciência do seu ponto de dor e lhe mostrares o futuro 

momento de prazer levará a que tenha consciência do processo de transformação e assim 
levá-lo a entrar em acção mais facilmente de forma a que 
atinja o resultado desejado. Movemo-nos por dor e prazer. 
Importa sempre mostrar que a não ação poderá levar a um 
ainda mais confronto com a dor e afastamento do prazer. 

#9 Gatilho de influência do Desinteresse  
Ninguém quer comprar a alguém desesperado por vender. 
Seja em que caso seja. De resto, se o teu produto é 
realmente uma grande vantagem para o cliente não tens 
porque te esforçar por vender. Mostrar desinteresse ao teu 
cliente se ele compra ou não o processo de Coaching gera 
geralmente no cliente um maior interesse pelos benefícios 
da tua oferta, levando-o assim a entrar mais rapidamente 
em ação.  

#10 Gatilho de influência do Paradoxo da Escolha  
Na indecisão de compra do teu processo por parte do teu cliente, terás pode ser 

decisivo demonstra-lhe de uma forma aparentemente racional e dissociada que haverá 
consequências pela decisão ou não. Analisar prós e contras de cada uma delas de uma 
forma lógica, ajuda a uma mais rápida tomada de decisão suportando a justificação 
interna por parte do cliente. 



#11 Gatilho de influência da História  
“Era uma vez…” é uma frase que abre de imediato o nosso horizonte sonhador. 

Naturalmente que na idade adulta as histórias começam das mais diferentes formas: “Faz 
hoje 5 dias que…” Tornares-te um bom contador de histórias pode ser fundade influência 
para que o teu cliente se sinta envolvido na tua narrativa. Sempre que contas uma história 
activas a parte emocional. 

 Sempre que a história tem uma mensagem pensada, conquistas as tuas intenções.  

# 12 Gatilho de influência da Curiosidade  
Somos animais curiosos, ponto! Gerar curiosidade relativamente ao que virá a seguir 

manterá o teu cliente focado em querer saber e descobrir mais. Seja numa fase de 
envolvimento ou numa fase mais adiantada de decisão, usar a curiosidade é uma das 
formas mais assertivas de manter o teu cliente na tua comunicação. Por exemplo, quando 
na tua comunicação referes que em breve haverá um dado importante isso fará com o teu 
cliente se mantenha ligado na tua comunicação. Quando usamos a nossa metodologia na 
Eneacoaching dos 9 passos para a transformação do cliente ele fica curioso no que 
acontecerá em cada um dos estágios e por isso 
fica também mais envolvido na sua transformação.  

#13 Gatilho de influência do Inimigo Comum  
É sempre mais fácil lutar ligado a uma causa ou 

a um ideal. Para além de ganhar mais força 
compreendemos que não estamos sozinhos nessa 
luta. Por isso um factor importante é mostrares ao 
teu cliente quem é o seu inimigo real inimigo e 
como o vencer. Será assim despertada uma 
emoção interior que o levará a querer entrar mais 
rapidamente em acção e superar esse inimigo.  

Pode ser um inimigo presente ou algum que desafiaste no teu passado. Ou ainda um 
inimigo que ajudas outras pessoas a ultrapassar. 

#14 Gatilho de influência da Aceitação Social  
Temos tendência a decidir mais rapidamente quando há um conceito mais 

generalizado em relação a uma determinada opção. Preferimos ficar na fila de um 
restaurante cheio que aproveitar a sala vazia do restaurante do lado.  



Por isso se há mais pessoas com interesse e a comprarem os teus programas de 
Coaching, então é que dá resultado e por isso o teu cliente também vai querer decidir 
favoravelmente. 

#15 Gatilho de influência da Ganância  
Pessoas diferentes tomam decisões por motivos diferentes. Mas muitas vezes ver os 

resultados directos de uma intervenção de Coaching pode ser um motivo mais que 
evidente para decidir rápido.  
Criar ao teu cliente expectativas reais de 
transformação e desejos indirectos de 
orgulho pelas suas concretizações podem 
ser bons motivos de influência.  

#16 Gatilho de influência da 
Exclusividade  
Quem é que não gosta de se sentir 
importante e diferenciado? Sempre que 
desenvolves de forma consistente a 

oportunidade única, exclusiva ou de menor acesso aos teus serviços facilitas a decisão. Na 
comunicação com o teu cliente faz por isso com que ele se sinta importante e valorizado. 
Que a decisão dele terá a oportunidade de ter acesso a ti de forma especial e 
diferenciada. O Coaching é um servilo premium, um ser  

#17 Gatilho de influência da Culpa  
“Daqui por um ano vais arrepender-te de não teres tomado essa decisão…” Decidir 

pode não ser fácil, mas não decidir pode igualmente ser penoso. Incutir no teu cliente a 
responsabilidade por uma não decisão pode ser um motivo muito forte para um Sim. 
Mostrar o pior cenário caso não entre em acção é um bom indicador para facilitar a 
compra.  

#18 Gatilho de influência da Causa Social  
Decidimos mais facilmente por outros que por nós mesmos. Por esse motivo associares 

a tomada de decisão a uma causa social pode ser um bom motivo para simplificar o “Sim” 
do teu cliente. Da mesma forma, sempre que dás a conhecer aos teus clientes uma causa 
social que vivas e defendas isso contribuirá para que os clientes que se identifiquem com 
a mesma te valorizem ainda mais, aumentando a empatia e a vontade de decidir mais 
fácil. 



#19 Gatilho de influência do "Não divulgues 
" Quem não quer ter acesso a uma novidade exclusiva e “secreta”? Como se estivesse 

só ao dispor de alguns exclusivos? Ao facultares uma condição/oferta especial ao teu 
cliente reforçando que é uma excepção e uma condição especial apenas para ele mesmo 
e que o acordo deverá ficar apenas entre os dois, este irá sentir-se único, especial e 
valorizado reforçando assim os laços de confiança. Este gatilho de influencia pode ser 
bem combinado com o gatilho da exclusividade ou da escassez. 

#20 Gatilho de influência da Vergonha  
Expor algo que te deixa embaraçado ou queda te deixou no passado e que de alguma 

forma se relaciona com o teu avatar ou com a tua oferta pode ser um grande avanço para 
uma maior conexão com o teu cliente. Se sentes vergonha em falar em público, e isso é 
um entrave para a comunicação com o teu cliente, então faz disso uma vantagem ao 
partilhares. Fraquezas tornam-nos tão humanos como os nossos clientes.  

E os negócios fazem-se mais facilmente entre humanos que entre humanos e “gurus”. 
Aproveita para trabalhar isso através da tua comunicação (emails, posts, newsletters,…).  

#21 Gatilho de influência da Polêmica e Polarização 
Este é um gatilho super poderoso. Polémica 

chama a atenção. Seja por uma tomada de 
posição contra corrente ou pela exposição de 
dados que possam surpreender ou mesmo por 
um confronto controlado com o teu cliente, 
este gatilho não deixa por norma ninguém 
indiferente. Um gatilho poderoso contudo tens 
de ter muito cuidado com a polémica que 
geras de forma a que não te prejudiques. A 
polémica fará com que as pessoas falem sobre 
o assunto e falando estão a dar-te a conhecer. 

MAs deve ter uma ideia concreta, não basta ser polémica. Título para email: “Se pensas 
assim não contes comigo”.  

#22 Gatilho de influência do Porque (Justificação)  
Nada pode ser mais poderoso que um porque. Este gatilho de influência é claramente 

uma chamada à razão na tomada de decisão. Usado isoladamente pode não ser assim tão 
poderoso porque activa a ponderação e o eventual adiar da decisão. Mas quando 



conjugado com gatilhos de influencia claramente emocionais o seu poder é 
inquestionável. Por exemplo, juntar o gatilho do “Porque” a seguir ao gatilho da escassez 
ou da urgência para agendar uma sessão contigo.  

Explicando o porquê dessa urgência ou escassez. “Se queres mesmo agendar essa 
sessão que pode ser o inicio de uma nova fase para ti tens de fazê-lo quanto antes porque 
só tenho uma vaga na agenda e se a ocupar terias que ficar em lista de espera.”  

#23 Gatilho de influência da Novidade 
 A novidade é sempre algo que gera curiosidade e expectativa de novos resultados. A 

publicidade usa isso recorrentemente: A nova pasta de dentes, a nova formula de champô 
ou a nova dieta é usado por um simples motivo: porque funciona. Na nossa academia a 
novidade / diferenciação de ter um método diferenciado de fazer coaching consoante os 
nove perfis de personalidade, e que garante resultados mais sustentados e, diferencia os 
nossos Coaches no mercado. 

#24 Gatilho de influência do Compromisso e Coerência  
Regra de ouro das vendas: A compra é a soma de muitos “Sins”. Se ao longo da tua 

comunicação e relacionamento vais conseguindo pequenos consentimentos e evidencias 
por parte do teu cliente, por exemplo, em 
relação à sua necessidade de 
transformação, a aceitação do teu convite 
para uma sessão zero, vai ser inevitável. O 
cliente terá tendência em relação à 
coerência e pequenos compromissos que 
foi tendo.  
Por isso é tão importante teres o cuidado 
de fazer perguntas de reflexão no decorrer 
da tua comunicação. Ou seja, levares o teu 
cliente a cumprir pequenas tarefas, fará 

com que ele seja coerente com o que tens para oferecer e aumenta a probabilidade de 
fechares uma venda.  

#25 Gatilho de influência da Simplicidade  
Usa com o teu cliente uma comunicação simples, de fácil explicação e compreensão, 

com frases curtas como se para uma criança estivesses explicando. Para quê complicar? É 
mais fácil decidir sobre algo que é fácil que complexo. Uma das formas que tens de medir 
o quanto é simples ou complexa a tua comunicação é avaliares o quanto seria fácil a um 



cliente teu, ou potencial cliente, falar do teu trabalho e da tua oferta. Se não for fácil para 
ele, é porque lhe estás a dificultar a decisão.  

#26 Gatilho de influência da Venda Negativa  
Há algo que pode falhar no serviço que apresentas ao teu cliente? Sê sincero e mostra-

lhe o que pode falhar. Estás a juntar assim a sinceridade com a tua integridade e irás 
ganhar mais autoridade dando assim mais confiança ao teu cliente. Uma forma de abordar 
essa venda negativa é falar de eventuais consequências do teu trabalho dar certo. “Fazer 
uma transformação pode afastar-te de algumas pessoas que não vão aceitar a tua nova 
identidade…” 

#27 Gatilho de influência da Segurança  
Se o teu cliente estiver seguro decide mais rápido. O teu cliente decidirá mais rápido se 

sentir a certeza que o processo de transformação irá resultar. Sempre que possível e 
tenhas um método que te permita medir, dá-lhe essa segurança, comprometendo-te com 
a sua transformação garantida caso ele siga os passos que propões. Antecipando-lhe o 
caminho e os resultados que irá obter no final, facilitarás 
o seu Sim.  

Este é um bom gatilho para juntar com o gatilho 
garantia, que veremos mais à frente.  

#28 Gatilho de influência anti-inércia ou STOP  
As pessoas seguem numa direção e para captares a 

sua atenção tens de as fazer parar. 
A inércia leva-as num determinado caminho e tu irás 

desafia-las para ir contigo noutro. Tornares evidente 
essa consciência e provocares uma paragem para reflexão pode fazer diferença. Optar 
pelo teu programa pode ser a solução, o apoio, que necessitam para mudar o seu 
caminho.  

Porque será que pessoas que não têm tempo se inscrevem no ginásio? Eles nutrem 
uma expectativa que uma vez que inscritas e a pagar elas irão acabar por conquistar esse 
tempo.  

#29 Gatilho de influência do Vai dar Trabalho (anti-preguiçosos) 
Confessares que algo envolve trabalho faz soar a tua oferta mais real. Evidenciares que 

o teu trabalho não é para preguiçosos faz com que o teu cliente não se queira associar a 



essa identidade e procure ficar alinhado com uma nova decisão de entrar em ação. Isso 
pode ser um bom incentivo para um sim mais fácil.  

“Se você não está comprometido com o seu processo de transformação não me 
contacte.” 

#30 Gatilho De influência da Garantia e Zero Risco  
Já pensas-te em oferecer uma garantia ao teu cliente? Ao ofereceres uma garantia 

estás-lhe a dar segurança máxima o que em caso deste ainda ter alguma dúvida de 
avançar para o processo esta se dissipará, pois 
tem a garantia que terá retorno do seu 
investimento se assim o desejar dentro de um 
determinado período de tempo.  

#31 Gatilho De influência do Contraste  
Contrastar funciona. Uma das industrias que 
mais usa isso é a indústria automóvel. Quem 
acaba de comprar um automóvel por 50.000 
euros facilmente compra umas malas de 
viagem da marca por uns absurdos 650 euros.  
Valor que o faria pensar mil vezes antes de o 
fazer. Apresentar duas soluções com dois 
valores e ofertas completamente diferentes 

onde o contraste favorece a escolha do cliente pode facilitar muito o sim do teu cliente. 

NOTA: 

Cada um destes gatilhos de influencia podem ser bastante persuasivos. Ainda assim, é na 
sua inteligente e integra utilização que eles são absolutamente eficazes na conquista de 
mais e melhores clientes. 

Muito sucesso! Estamos juntos a construir passo a passo a tua liberdade financeira como 
Coach. 

Eduardo Reis Torgal


