
Clientes movidos por 
factos concretos

Clientes Determinados
Foco:  
AÇÕES E RESULTADOS
Como falam
Os clientes determinados conduzem a conversa, 
tendem a interromper e a terminar aquilo que as 
outras pessoas estão a dizer. Ficam impacientes 
se não formos diretos ao assunto.

10 palavras que prendem a sua atenção: 
Resultados, objetivos, performance, produtividade, 
eficiência, progresso, responsabilidade, experiência, 
desafios, conquistas.

E então 
depois? 

OK, mas o que
significa isso?

Vamos
simplificar…

5 DICAS para os ter do seu lado

Foque-se nos resultados, na meta e no objetivo final
Vá direto ao assunto e seja tão breve quanto possível
Apresente a melhor solução (não perca tempo com alternativas)
Destaque o lado prático das ideias apresentadas
Mantenha-se fiel aos factos, fale sobre progressos e conquistas

Clientes Empáticos
Foco: RELAÇÕES
Como falam
Os clientes empáticos usam estruturas de 
frases interrogativas, terminam as suas 
frases com perguntas e falam muito num 
modo verbal condicional e futuro.

10 palavras que prendem a sua atenção: 
Necessidades, motivações, compreensão, pessoas, 
cooperação, trabalho de equipa, crenças, valores, 
aspirações, relações.

Será que 
poderia...? 

Para ser 
honesto...

... Não
acha?

5 DICAS para os ter do seu lado 

Reserve tempo para conversar
Coloque-se do lado deles, mostre-se compreensivo
Reformule e expresse sentimentos
Sorria, ouça-os, tranquilize-os
Conduza a conversa de forma a chegarem a uma 
conclusão

Clientes Inventivos
Foco: 
CONCEITOS E IDEIAS
Como falam
Os clientes inventivos usam palavras eruditas em vez 
de palavras simples quando falam.  Tendem a fazer 
duas perguntas ao mesmo tempo e a saltar de um 
assunto para algo completamente diferente do tema 
anterior.

10 palavras que prendem a sua atenção: 
Conceitos, novas ideias, inovações, possibilidades, 
tolerância, novos métodos, novos recursos, problemas 
e perspetivas

E se nós... 

Vamos 
supor que...

5 DICAS para os ter do seu lado 

Tive uma 
ideia!! 

Foco: 
FACTOS E NÚMEROS
Como falam
Os clientes movidos por factos concretos falam 
em listas e tópicos e estão constantemente à 
procura de uma estrutura lógica. 

10 palavras que prendem a sua atenção: 
Factos, processos, controlo, regras, análises, 
provas, detalhes, procedimentos, métodos, teste.

5 DICAS para os ter do seu lado 
Prepare-se com cuidado para que possa ser preciso e factual
Esteja preparado com opções ou alternativas
Responda com calma e de uma forma metódica
Forneça provas tangíveis e detalhes abrangentes
Tire notas, clarifique, quantifique

Se eu percebi 
corretamente... 

Onde?
E quando?

Estes quatro tipos de clientes formam a base do método DEFI desenvolvido pelos especialistas de vendas da CEGOC.

O método DEFI (Determined, Enmpathetic, Fact-Driven, Inventive) é uma maneira rápida e fácil de identificar o seu tipo de personalidade base e a personalidade 
dos seus clientes, para que deste modo possa adaptar o seu estilo de comunicação ao estilo dos seus interlocutores.

Resumindo
... 

Dedique tempo a rever ideias e a falar com eles
Não fique impaciente se fugirem ao assunto
Mostre interesse, faça perguntas, deixe-os dar a sua opinião
Reformule frequentemente as frases para focar nos clientes e 
estruturar a conversa
Lembre-se de concluir

Adapte a sua abordagem de vendas
ao tipo de personalidade do seu cliente!

Quem é o seu cliente? O que é importante para ele? Como é que o pode convencer?

As suas equipas de vendas têm dificuldade em identificar estes diferentes 
tipos de personalidade? Podemos dar-lhes a orientação que precisam!

Contacte-nos

+351 213 303 166


