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Quebra de Objeções 
 

A quebra de objecções é um tema essencial que sempre 

devemos ter em mente. Porque ele é crucial para uma conversão 

de vendas. 
 

O que são objeções? 
 

Tudo o que faz com que o cliente rejeite ou adie a nossa oferta. 
 

E o pior não é quando rejeita, é quando adia, porque aí não 

ficamos a saber o que o fez adiar, ou seja: QUAL FOI A SUA 

OBJECÇÃO! E a objecção vem de alguns receios que leva o teu 

cliente a não tomar a ação no momento que tem aceso à oferta. 
 

 

Para evitar ser vítima das objecções só há um caminho: 

Antecipá-las e derrubá-las antecipadamente. 
 

Sempre que possível dá exemplos de histórias de pessoas que 

ultrapassaram essa objeção ou explica objectivamente como esse 

impedimento não é real. 



MARKETING COACHING PRO MANUAL DO CERTIFICADO 
 
 
 

 

Quebra de Objeções 
 

Questões que deves fazer para antecipar as objeções do teu 

cliente: 
 

• O Que o teu cliente mais teme?  
• Como respondes à sua inquietação sobre: Será que vai 

dar certo?  
• E o que pode não correr tão bem para o teu cliente caso 

dê certo?  
• O que ele receia sobre ti? Que tipo de segurança tem da 

tua capacidade? O quanto está sólida a tua autoridade?  
• O que ele teme sobre a sua forma de ser? Sou uma 

pessoa reservada ou sou muito participativa. Será que 

terei o meu espaço?  
• Se não poder ir a uma sessão?  
• Se tiver dúvidas entre sessões?  
• Será que vai funcionar comigo?  
• Será que as pessoas à minha volta vão apoiar a minha 

decisão?  
• Conseguirei pagar? Como serão as formas de 

pagamento?  
• Não sei se terei tempo  
• Será uma prioridade para mim agora?  
• Oferece Garantia, se possível para facilitar a decisão. 


