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Seja muito bem-vindo ao módulo Power Call. Nesse módulo você vai 
aprender a fazer os agendamentos das suas visitas com mais consistência.
Este material foi desenvolvido para ser um manual de trabalho. Ele foi 
dividido em seções que representam partes do agendamento por telefone. 
Para maximizar o uso dos scripts, é importante entender como um bom 
script é desenvolvido. Sabendo isso, você estará apto para misturar e 
combinar componentes, criando assim outros scripts.
A maioria das pessoas apenas liga para as pessoas. Algumas vezes, elas 
até conseguem agendar, mas apenas um profissional preparado e com 
conteúdo em seu discurso é capaz de obter um resultado positivo e
bem-sucedido. Não dá para contar apenas com a sorte. 
Ter um diálogo consistente ao telefone e saber o que fazer, aumentarão as 
chances de obter mais agendamentos. E esse é o objetivo desse material: 
que você consiga realizar agendamentos e consequentemente, fazer o 
número de vendas que almeja.

POWER CALL

A.N.G.E.L.S.!
Olá,



Todos os scripts possuem uma estrutura sólida e confiável. Existem sete componen-
tes básicos e cada script possui um componente. Todo script contido nesse material não 
possui necessariamente todos os itens, você verá que alguns são extremamente essen-
ciais. Na seção Estrutura de Script, você saberá como usar cada script deste material ou 
adaptar à sua necessidade e como criar um script do zero.

Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com scripts por vários motivos:
     Eles soam enlatados.
     O discurso é impessoal.
     Não é possível responder necessidades individuais. 
     Parece que está sendo lido.

A maioria dos vendedores recorrem a um discurso sem preparação, mas isso pode 
trazer alguns problemas:

     Falar demais.
     As ligações ficarem muito extensas.
     Falar algo estúpido.
     Perder tempo e o cliente querer desligar antes de finalizar a ligação.
     Conseguir o agendamento e não ter ideia de como repetir o discurso.

Os scripts deste material se baseiam em agendamentos com um novo prospecto ou 
com um cliente já existente. Além disso, é possível usar o mesmo script para vários 
públicos distintos se compreender a estrutura utilizada. Uma das grandes falhas é agen-
dar parecendo um consultor financeiro. Isso afasta as pessoas. O agendamento começa 
com uma relação estabelecida entre as duas partes e uma decisão.

Se você tiver a oportunidade de falar com seu prospecto pessoalmente, você ganha 
uma vantagem por estabelecer um link de conexão e assim você descarta um script de 
agendamento. Você pode começar a ligação falando “olá, aqui quem fala é XXX, nós nos 
encontramos no Café do Porto na semana passada e combinamos de nos encontrar nova-
mente para falarmos de negócios. Eu tenho a terça-feira à tarde disponível, fica bom para 
você?”. 

Apenas isso. Se você conseguiu marcar a visita, não há necessidade de nenhum tipo 
de convencimento em relação ao produto por telefone.

COMPONENTES DO SCRIPT

Não �que preocupado. Ajudaremos você nessa missão!

Power Call
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PERSISTA!

Antes de começar a se preocupar com o que falar no seu script, é importante saber 
para qual público está ligando. O desafio é diferente dependendo da situação. Se você 
ligar para uma empresa, o script será diferente de quando você ligar para uma residên-
cia. 

Se você conhecer o prospecto e reconhecer sua voz, você pode simplesmente dizer 
“Olá, Sr. José, aqui quem fala é o João”. Agora, se você está ligando para uma pessoa cuja 
voz não reconhece, é complicado seguir essa linha. 

Se você estiver ligando para uma pessoa que conheceu em um evento, seminário ou 
teve um encontro prévio, você não reconhecerá sua voz quando ela atender o telefone. 
Por esse motivo, diga algo como “Olá, aqui é o João da Silva. Eu quero falar com o Sr. 
José”.

Note que você não usará o nome da empresa, não pedirá pela pessoa (O Sr. José 
está?), não começará utilizando um script, nem perguntará como a pessoa está.

Você usará todo o seu nome e usará uma afirmação e não uma pergunta para encon-
trar a pessoa com quem quer falar.

“Olá, aqui quem fala é João da Silva, do Grupo Life Brasil. Eu quero falar com o Sr. 
José”.

INTRODUÇÃO

COMO VOCÊ ESTÁ? A maioria das pessoas tem medo de tirar essa frase 
do seu repertório pelo medo de parecerem rudes caso 
não perguntem. Entretanto, essa pequena frase pode 
roubar muito do seu tempo ao telefone. Questionar 
como um amigo está, ou pior, um cliente, pode te atra-
palhar em uma conversa de 20 minutos. Sabendo divi-
dir o seu tempo, você terá uma otimização do seu 
trabalho na semana. Essa é uma pergunta que precisa 
ser trabalhada individualmente, pois aumentará o seu 
tempo e melhorará os seus resultados.

Há dois tipos de pessoas e sua relação com o pros-
pecto no início da chamada faz toda a diferença. Como 
você está normalmente segue um Olá, aqui é.… e o seu 
nome. Depois que você deixar a pessoa saber quem 
você é, você pode decidir o que fazer com esse gesto de 
gentileza.

Power Call
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Sua saudação Introdução Empresa

Proposta AgendarSua relação com o prospecto +
Sua motivação pela ligação

Vantagem do
agendamento
para o cliente

A B C

D E F G

Aqui segue uma lista
do que é cada componente:

Há quem ache que pular direto para o script, principalmente para amigos e familia-
res, pode soar muito insistente e frio. Por outro lado, há um modo de questionar as pes-
soas sem usar a expressão como você está? A sugestão, cujo uso requer muita prática, é 
pular o hábito de questionar como as pessoas estão. Treine no carro, enquanto fala com 
outras pessoas em conversas informais, etc...

Ao invés de questionar como você está, diga imediatamente: “Eu estou ligando por 
dois motivos”. Depois, você pode questionar um tópico qualquer, porque ao dizer que 
você está ligando por dois motivos, a pessoa do outro lado do telefone naturalmente irá 
limitar a resposta dela. Assim, você evita perder tempo ao telefone.

Além disso, se você pensar bem, quando você diz um “como você está?”, você está 
abrindo uma espécie de caixa de Pandora porque abre um leque de respostas sobre a 
vida deles. Você não quer ter uma longa conversa sobre a cirurgia da Tia Alice ou do 
problema de vesícula do Tio Antônio, certo? Perguntas simples permitem maior controle 
e evitam que a conversa tome outro rumo. Lembre-se que o objetivo da ligação é agen-
dar. 

Importante salientar que o script nunca deve começar com um "Eu estou ligando para 
marcar uma consulta". Essa frase lembra muito uma sessão de terapia.

A ESTRUTURA DO SCRIPT
Todo agendamento deve ter uma estrutura de script. Uma vez que você entender a 

necessidade de cada componente, a cada telefonema, você vai aprimorar cada vez mais 
a sua apresentação. 

Todo script tem os mesmos componentes: A, B, C, D, E, F, G. Você precisa de um de cada. 
Seu script ficará muito longo se você tiver dois itens de cada componente e muito curto 
se perder um componente. 

Power Call
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PERSISTA!

Vamos analisar cada parte. Haverá opções para você em cada seção.

A –  Sua saudação
“Olá – Bom dia – Boa tarde – Boa noite”

B –  Introdução
Aqui é... – Eu sou... 

C –  Empresa
Às vezes o item C não vem após o seu nome. Dependendo do tipo de público que você 

está ligando altera a ordem de onde inserir o nome da empresa.

D –  Você lembrará a pessoa do vínculo estabelecido anteriormente, exceto se for para 
alguém próximo, como um familiar ou amigo, e explicará o motivo da ligação. A frase “a 
razão para minha ligação...” pertence ao item D.

Todos os leads são divididos em três categorias, baseadas em três facilitadores:

           Esse grupo é chamado de PL – Plano de Liberdade. Todo mundo que você conhe-
ce ou conheceu entra nessa categoria: amigos e família, fornecedores, antigos colegas 
de trabalho ou clientes, participantes de seminários ou palestras que tenham preenchi-
do fichas, exposições, feiras, shows ou lugares onde você pode prospectar, vizinhos, 
instituições de caridade com quem trabalha, grupos políticos, grupos voluntários, pes-
soas que você acidentalmente conheceu enquanto fez algo na sua comunidade ou que 
você conheceu através dos seus filhos. 

          Leads que são recomendações de outras pessoas. As recomendações são histori-
camente a melhor forma de se trabalhar e são superiores às outras formas de contato. O 
melhor tipo de recomendação é a referência. Outro tipo de lead são as pessoas que soli-
citam maiores informações através de ligações ou site da sua empresa, clientes que 
deixam de ser contatados por vendedores negligentes com seu trabalho...

           Nesse caso os leads são mais difíceis porque você não tem nenhum tipo de liga-
ção com eles. Os quatro tipos de leads nesse grupo são os destinatários de e-mails dire-
tos e os receptores que responderem a esses e-mails, leads comprados por empresas 
que vendem esse tipo de serviço porque o prospecto demonstrou interesse em um 
produto específico ou ideia, leads da internet ou lead frio. É mais difícil escrever um 
script para a categoria D3, pois você não tem um relacionamento previamente estabele-
cido.

A

B

C

D

D1

D2

D3
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E – Sua proposta de valor. 
Aqui é onde você menciona a ideia de se encontrar com o cliente. A estrutura do seu 

script é formada pela seguinte maneira: um verbo que demonstre a intenção de encon-
trar o seu cliente, um verbo para esclarecer o que fará ao se encontrar com ele e um 
substantivo que descreva o que falará. Por exemplo:

“Eu quero me encontrar com o senhor e lhe mostrar a importância do trabalho que 
desenvolvo” OU “Eu quero visitá-lo para conversarmos sobre as dúvidas que o senhor 
tem em relação ao seguro de vida”. 

F – É a vantagem do agendamento para o cliente. 
A parte complicada de escrever um benefício é despertar no cliente a importância 

de recebê-lo. Você não está vendendo um produto e sim propondo uma conversa. Uma 
possível vantagem (sublinhada no exemplo abaixo) pode ser exemplificada: 

“Eu acredito ser importante nos encontrarmos para que eu possa lhe mostrar a 
importância do trabalho que desenvolvo. Assim, o senhor pode tirar todas as suas dúvi-
das comigo e entender as oportunidades e soluções que melhor se adequam à sua real 
necessidade”.

       É quando você propõe o agendamento, ou seja, o fechamento da ligação. 
Utilize mais de uma alternativa no momento do fechamento, dando ao cliente a 

melhor opção. Por exemplo, ao invés de dizer “O que é melhor para o senhor, segunda
-feira, às 15h ou quarta-feira, às 16h?” utilize outro conceito de tempo, como “Qual a 
parte do dia mais tranquila para o senhor: manhã, tarde ou noite?” Ou “Qual o melhor 
horário do dia mais tranquilo para o senhor: 10h, 11h, 15h ou 17h?”. Nunca diga sim ou 
não no fechamento do script. 

Quando você juntar todas as peças, o script ficará com a seguinte estrutura:
- Olá, aqui é o João, estou ligando para o senhor por dois motivos. (A e B)
- 95% das pessoas não se previnem para o futuro ou acreditam estar garantidos com 

o pouco que possuem.
- Eu trabalho nesse ramo há mais de 10 anos e em todo esse tempo nunca lhe dei um 

suporte para garantir um futuro tranquilo para você, seus amores e suas conquistas. Eu 
quero corrigir essa falha com esse telefonema e conversar com você a respeito desse 
assunto. (C e D)

- Podemos definir agora mesmo um horário. (E)
- Assim, o senhor pode tirar todas as suas dúvidas comigo e entender os planos que 

melhor se adequam à sua real necessidade, afinal, notícia boa não se dá por telefone. (F)
- Eu sei que seu tempo é precioso e muito corrido, por isso lhe pergunto: qual a parte 

E

F

G
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PERSISTA!

O script não precisa obrigatoriamente conter todos esses itens,
mas todo script desse material tem ao menos os itens D, E e F. 

SCRIPT CORINGA
Não é necessário escrever um script completamente novo 
para cada perfil de cliente. Veja como você pode utilizar um 
discurso parecido para quatro públicos diferentes:

do dia mais tranquila para o senhor: manhã, tarde ou noite? (G)

MERCADO EM COMUM – Olá, me chamo João. Eu não sei se você soube, mas eu mudei de 
trabalho e estou muito feliz por estar fazendo parte de um grande projeto como o da Life 
Brasil Franchising. Eu decidi focar meu trabalho nas pessoas que eu conheço e me 
importo e você é uma dessas pessoas. Eu quero me encontrar com você e lhe mostrar a 
importância do trabalho que desenvolvo. Assim, o senhor pode tirar todas as suas dúvi-
das comigo e entender os planos que melhor se adequam à sua real necessidade. Qual a 
parte do dia mais tranquila para você: manhã ou tarde?

REFERÊNCIA – Olá, aqui é o João. Nós temos um amigo em comum. José e eu trabalha-
mos juntos e ele sugeriu que eu lhe ligasse. Eu sou um A.N.G.E.L.S. - Agente Nacional de 
Gestão Especializada em Segurança e do mesmo modo que fiz com José, quero lhe con-
vidar para um café e lhe mostrar a importância do trabalho que desenvolvo. Assim, o 
senhor pode tirar todas as suas dúvidas comigo e entender os planos que melhor se ade-
quam à sua real necessidade. Qual a parte do dia mais tranquila para você: manhã ou 
tarde?

EX COLEGAS DE TRABALHO – Olá, aqui é a Bruna. Eu não sei se você sabe que mudei de 
trabalho. Eu agora tenho minha própria empresa e estou muito feliz em fazer parte de 
um time de sucesso como a Life Brasil Franchising. Eu decidi focar meu trabalho em 
ajudar pessoas com quem realmente me importo. E quando pensei em quem estaria 
entre essas pessoas o seu nome me veio à cabeça imediatamente. Eu quero me encon-
trar com você e lhe mostrar a importância do trabalho que desenvolvo. Assim, o senhor 
pode tirar todas as suas dúvidas comigo e entender os planos que melhor se adequam à 
sua real necessidade. Qual a parte do dia mais tranquila para você: manhã ou tarde?

S
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Olá, aqui é o João e eu tenho a certeza de que você 
já ouviu falar da Life Brasil Franchising. Estou muito 
feliz em ter meu próprio negócio e o motivo pelo 
qual estou ligando é por querer ajudá-lo a proteger o 
maior bem que você possui: sua vida e a vida de seus 
amores. Eu quero me encontrar com você e lhe mos-
trar a importância do trabalho que desenvolvo. 
Assim, o senhor pode tirar todas as suas dúvidas 
comigo e entender os planos que melhor se ade-
quam à sua real necessidade. Qual a parte do dia 
mais tranquila para você: manhã ou tarde?

ANDANDO E FALANDO - Olá, aqui é a Mariana e recentemente estive em seu local de 
trabalho (com meu colega). Como estava muito ocupado combinamos que eu retorna-
ria em um outro momento mais apropriado. Eu estive lhe visitando porque meu traba-
lho é ajudar pessoas empreendedoras como você e lhe auxiliar a blindar o seu patrimô-
nio. Assim, o senhor pode tirar todas as suas dúvidas comigo e entender os planos que 
melhor se adequam à sua real necessidade. Qual a parte do dia mais tranquila para 
você: manhã ou tarde?

COMO NÃO PARECER ENLATADO

Como você sabe, a linguagem escrita é bem diferente da linguagem falada e nosso 
objetivo é incorporar um estilo de conversação ao script. Se parecer que você está lendo, 
você será derrotado pelo próprio script, pois a pessoa que está do outro lado da linha não 
estará convencida da sua verdade.

A melhor maneira de parecer natural, mas preparado, é escrever o script, tendo a 
certeza de que tem todos os componentes discutidos na seção A - Estrutura do Script. 
Depois de pronto, leia-o em voz alta. Está confortável? Siga em frente. Não está confortá-
vel? Reescreva. Deixe em negrito ou marque palavras-chave. Assim, você falará dos 
pontos principais na ordem certa e lembrará das palavras mais importantes. 

Isso o ajudará a usar o seu dom natural da fala. Lembre-se de não se perder no cami-
nho ao falar com o cliente. Mantenha o foco e tente manter seu script no tempo apropria-
do, de 01 a 03 minutos.

Usando o seguinte script em formato de conversação, você verá que qualquer script 
poderá ser adaptado quando estiver ao telefone.

Power Call
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PERSISTA!

- Novo trabalho
- Feliz em fazer parte de um time
- Motivo de estar ligando
- Oferecer ajuda a encontrar o melhor plano
- Sugerir uma visita
- Tirar dúvidas
- Parte do dia mais tranquila

Lembre-se:
Escreva um script completo antes, depois reescreva de forma resumida.

ALGUNS EXEMPLOS DE FORMATO PARA LIGAÇÕES

 “MENSAGEM DE VOZ”

O maior problema com a mensagem de voz é que as pessoas falam demais. O propósi-
to de uma mensagem de voz é deixar a outra pessoa saber que você ligou e que gostaria 
que ela retornasse. Agora que você sabe a estrutura do script, é mais fácil enviar uma 
mensagem de voz. 

Você deve deixar uma mensagem de voz se você estiver ligando para o público do tipo 
D. O público D3 dificilmente retornará sua ligação, portanto não perca seu tempo. 

Para as pessoas do PL – Plano de Liberdade:
Você deve dizer olá, quem você é e como essa pessoa conhece você. Depois, deixe 

o seu telefone, falando devagar. Repita o seu nome. 
“Olá, aqui é a Bruna. Nos conhecemos em um evento na Ancham semana passada e 

falamos sobre os benefícios do nosso mercado. Assim que for possível, por favor me 
retorne. Meu número é 999999-0000. Aqui é Bruna, 999999-0000”.

Como referência, caso o nome não soe familiar, diga o nome da pessoa que o 
recomendou.

“Olá, aqui é a Bruna. Seu irmão Diego lhe recomendou e sugeriu que eu lhe ligasse 
para marcarmos uma reunião. Assim que for possível, por favor me retorne. Meu número 
é 999999-0000. Aqui é Bruna, 999999-0000”.

Para os demais leads que são clientes na empresa em que atua, mencione o nome 
da empresa para ajudar a outra pessoa a identificar você.

“Olá, aqui é a Bruna. Eu estou ligando da Life Brasil Franchising. Assim que for possí-
vel, por favor me retorne. Meu número é 999999-0000. Aqui é Bruna, 999999-0000”. 

Power Call
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2

3

4

Dizer sim após escolher entre duas alternativas. Por exemplo: “Qual o horário 
mais tranquilo para o senhor e sua esposa: manhã ou tarde?” E ele dirá “tarde”. 
Com essa informação, ofereça um dia e um horário que seja conveniente com sua 
agenda.

Dar uma resposta vaga e dizer que não quer (NQ). Há dois tipos de respostas 
que se encaixam nessa categoria: “Não estou interessado (NQ)” e “Não preciso 
(NQ)”. Para cada uma delas, você fará uma pergunta para conseguir mais detalhes. 
Para a frase “Não estou interessado” pergunte “Posso perguntar o por quê?” e para 
“Não preciso” pergunte “O que exatamente você não precisa?”. Sua meta aqui é 
conseguir mais detalhes, como por exemplo, já tenho seguro de vida, tenho um 
corretor, estou ocupado demais, estou esperando a economia melhorar.

O prospecto lhe fazer uma pergunta. 
Procure a seção entendendo e responden-
do às perguntas mais comuns.

O cliente apresenta um problema. 
Procure a seção lidando com objeções.

Há quatro coisas que uma pessoa pode responder:

Nós falamos bastante sobre o script de agendamento por telefone. Entretanto, há uma 
segunda parte a ser trabalhada, que é o retorno do prospecto ao seu telefonema. Nós 
chamamos isso de resposta do cliente. A primeira parte desse Power Call é destinada aos 
scripts e a segunda parte ao contorno dessas respostas ou objeções por parte do cliente.

Power Call
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PERSISTA!

COERÊNCIA

É muito importante ter conhecimento sobre o que pode e o que não pode ser falado 
ao telefone:

- Existem situações que são muito particulares e devem ser analisadas com atenção. 
- Qualquer um dos scripts ou respostas das objeções devem ser analisados e aprova-

dos pelo líder imediato de vendas e de acordo com o perfil PCI (Perfil de Cliente Ideal) e 
PCC (Perfil de Cliente Comprador). 

MERCADO EM COMUM

Consultor com experiência

Olá, me chamo Rafaela. Como você sabe, eu tenho atuado no mercado de seguros por 
mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, percebi que nunca havia lhe ligado para 
oferecer a minha consultoria e estou retificando esse erro através dessa ligação. Eu 
quero me encontrar com você e lhe mostrar a importância do trabalho que desenvolvo 
como A.N.G.E.L.S. – Agente Nacional Especializado em Longevidade e Segurança. 
Assim, o senhor pode tirar todas as suas dúvidas comigo e entender os planos que 
melhor se adequam à sua real necessidade. Tendo ciência disso, qual a parte do dia mais 
tranquila para você: manhã ou tarde?

Olá, meu nome é João. Estou ligando porque sinto que fui irresponsável por nunca ter 
lhe ligado e oferecido a minha assistência como um A.N.G.E.L.S. do Grupo Life Brasil. 
Eu quero me redimir e marcar um horário para conversar com você e mostrar a consul-
toria que desenvolvo e como adequar o melhor plano à sua necessidade. Quando você 
pode tomar um café comigo: essa semana ou na próxima?

Power Call
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CONSULTOR NOVO

(Conversando com alguém que você já tem certo relacionamento)
Olá, aqui é José e eu tenho certeza que você já sabe que me tornei um franqueado do 

Grupo Life Brasil. Eu estou realmente muito feliz e o motivo da minha ligação é que 
quero oferecer a minha consultoria (ou a do meu time) para você. Eu desejo marcar um 
horário para nos encontrarmos e poder dividir minha experiência com você. Assim, você 
pode tirar todas as suas dúvidas comigo e entender os planos que melhor se adequam à 
sua real necessidade. Qual o horário mais tranquilo para você: pela manhã ou pela tarde?

Observe: veja a seguir que o discurso para não parecer enlatado é usado em um 
script informal. 

Oi, aqui é o José. Eu sei que você está ocupado e serei breve. Eu não sei se você sabe, 
mas agora sou um franqueado do Grupo Life Brasil e tenho minha própria empresa. Eu 
me sinto muito afortunado por trabalhar com pessoas tão talentosas e especialistas no 
ramo, por isso liguei para pessoas que conheço para apresentar aos meus parceiros pes-
soas como você. Eu sei que muitas pessoas despreparadas e sem visão não têm interesse 
em proteção pessoal e blindagem patrimonial, entretanto, nosso objetivo é apresentar 
uma consultoria. Eu quero marcar um horário para você conhecer um dos meus colegas 
e ele poder esclarecer suas dúvidas, assim como apresentar o melhor plano que se 
adeque à sua real necessidade. Qual o melhor dia para você: segunda ou terça?

Eu comecei a trabalhar como franqueado da Life Brasil Franchising e decidi prestar 
uma consultoria para todas as pessoas com quem eu me importo mais. Confesso que 
quando me pediram uma lista dessas pessoas, você estava no topo. Eu quero marcar um 
horário para nos encontrarmos e poder dividir minha experiência com você. Assim, você 
pode tirar todas as suas dúvidas comigo. Qual o melhor momento para você?

Eu não sei se você sabe, mas eu estive ocupado me aprimorando no meu trabalho. Eu 
estou realmente muito motivado e quero marcar um café com você para contar minhas 
novidades. Agora eu sou um A.N.G.E.L.S. – Agente Nacional Especializado em Longevi-
dade e Segurança da Life Brasil Franchising e quero muito ajudar as pessoas a se prote-
gerem e blindarem seus patrimônios para qualquer eventualidade. Por isso, quero ofere-
cer minha consultoria, assim como de meus parceiros, e esclarecer todas as suas dúvi-
das, além é claro, de garantir um futuro melhor economicamente a você. Qual o horário 
mais tranquilo para você: pela manhã ou pela tarde?
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PERSISTA!

LIGANDO PARA UMA PESSOA
QUE VOCÊ NÃO FALA HÁ MUITO TEMPO

Oi, aqui é a Luisa. Há quanto tempo! Estou ligando para marcarmos um almoço ou 
um café para conversarmos e colocarmos os assuntos em dia. Qual a melhor parte do dia 
é mais tranquilo para você?

 

LIGANDO PARA UMA PESSOA DO MERCADO

Oi, aqui é o José. Estou ligando para lhe pedir uma opinião. Eu não sei se você sabe, 
mas agora sou um franqueado da Life Brasil Franchising e estou muito feliz em poder ter 
minha própria empresa. Sei que você deve ter uma agenda corrida, mas acredito ser 
importante marcarmos um café ou almoço para podermos conversar sobre nossas expe-
riências e compartilhar conhecimento. Qual o melhor momento do dia para você: manhã 
ou tarde?

LIGANDO PARA COLEGAS DE TRABALHO

Olá, aqui é o José e estou ligando por dois motivos (faça uma pergunta simples). O 
outro motivo, não sei se você soube, mas agora eu tenho minha própria empresa. Sou um 
franqueado da Life Brasil Franchising e estou muito feliz com essa mudança. Por isso, 
Eu quero marcar com você um café para eu poder contar as novidades. Nosso foco é 
ajudar as pessoas a se protegerem e blindarem seus patrimônios para que não fiquem 
desamparados em momentos de dificuldade. Por isso, quero lhe oferecer minha consul-
toria e esclarecer todas as suas dúvidas. Qual o horário mais tranquilo para você: pela 
manhã ou pela tarde?

PROFISSIONAIS EM NOVA COLOCAÇÃO
Ligando para antigos clientes

    Olá, aqui quem fala é a Vanessa, da empresa X. Eu não sei se você soube, mas eu mudei 
completamente meu rumo profissional. Hoje sou uma franqueada de uma empresa de
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sucesso, a Life Brasil Franchising.  Eu mudei porque quero fazer o bem para as pessoas 
e quero o bem para você também. Eu quero marcar um horário para nos encontrarmos e 
poder dividir minha experiência com você. Qual o horário mais tranquilo para você: pela 
manhã ou pela tarde?

DONOS DE EMPRESAS
Fornecedores e/ou amigos que tenham negócios próprios

Olá, o motivo pelo qual eu estou ligando é porque mudei o rumo da minha carreira e 
ao participar de uma aula de conceitos de negócios semana passada, lembrei de você. 
Eles estavam discutindo sobre a importância de um empreendedor se proteger e blindar 
o seu patrimônio. Vamos marcar um café para discutirmos rapidamente sobre essas 
ideias, pois acredito que meu conhecimento pode lhe ser muito útil, seja para o presente 
quanto para o futuro.

Na outra semana eu estava sentado com um cliente que tem um negócio parecido 
com o seu e pensei em você. Eu queria lhe ligar porque na minha prática financeira meu 
principal foco é ajudar os empresários a aprimorar e proteger a sua posição financeira 
pessoal e comercial. Por esse motivo, acredito ser importante conversarmos para eu lhe 
mostrar algumas das ideias que compartilhei com o meu outro cliente comercial.

NOVOS PRODUTORES

Eu estava assistindo uma aula sobre (pequenas empresas, famílias jovens que poupa-
ram para a faculdade ou outro ramo de negócio) e eu pensei em você. Eu estou ligando 
para lhe convidar para um café para que possamos trocar algumas dessas ideias real-
mente fantásticas que eu aprendi. Eu senti que seria errado da minha parte não compar-
tilhá-lo com você. 

PREOCUPAÇÕES FINANCEIRAS
    Olá, aqui quem fala é José. Recentemente estive no evento (nome do evento) e ouvi 
você comentando sobre as suas preocupações financeiras (como estudo dos filhos, eco-
nomia atual...). Por eu ser um A.N.G.E.L.S. - Agente Nacional de Gestão Especializada 
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em Longevidade e Segurança, especialista em proteção pessoal e blindagem patrimo-
nial, eu ouvi esses comentários com outros olhos e o motivo da minha ligação hoje é 
oferecer minha consultoria. Eu quero marcar uma visita para lhe mostrar a importância 
do trabalho que desenvolvo e assim você poderá decidir se posso ser útil a você.

Olá, aqui é o João e nos encontramos no (lugar). Durante nossa conversa você disse 
que estava muito preocupado sobre a economia. Como um A.N.G.E.L.S. - Agente Nacio-
nal de Gestão Especializada em Longevidade e Segurança, especialista em proteção pes-
soal e blindagem patrimonial, eu ouvi suas preocupações com outros ouvidos e isso me 
motivou a lhe ligar. Eu quero oportunizar a minha consultoria a você e a sua família para 
lhe mostrar a importância do trabalho que desenvolvo e assim você poderá decidir se 
posso lhe ajudar.

PROSPECÇÃO

Esse script pressupõe que você esteja falando com o dono do negócio

Olá, aqui é a Luisa, franqueada da Life Brasil Franchising. Visitei recentemente 
(informar o lugar de referência) e deixei meu cartão. Naquele momento você estava 
muito ocupado e sugerimos ligar em outro momento mais conveniente para você e 
discutirmos sobre as vantagens e benefícios em contratar um plano voltado a proteção 
pessoal e blindagem financeira para empreendedores como você. Eu sei que seu tempo 
é curto, então lhe pergunto: você prefere manhã ou tarde?

Esse script pressupõe que você esteja falando com um funcionário

Olá, aqui é o José, franqueado da Life Brasil Franchising. Eu estive recentemente em 
sua loja (ou empresa) e deixei meu cartão de visitas. O motivo da minha ligação é que 
como trabalhei com proprietários de pequenas empresas como você e por entender suas 
reais necessidades e preocupações financeiras, quero oferecer minha consultoria. 
Vamos marcar um café para podermos falar de negócios e poder lhe mostrar a importân-
cia do meu trabalho.
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LIGAÇÃO EM REDE

Na semana passada nos encontramos no almoço de negócios da Câmara de Comércio, 
mas não tivemos a chance de realmente conversar. Eu quero marcar um café com você 
para que eu possa aprender mais sobre o seu negócio e contar um pouco mais sobre o 
meu. Assim, ao entender o que cada um faz, podemos fechar negócio. 

EVENTO SOCIAL

Nos encontramos no evento (nome do evento) na semana passada e estou ligando 
porque quero continuar nossa conversa em relação ao que você disse sobre a economia 
atual e como essa crise pode afetar o seu negócio. Vamos marcar um horário com você 
para mostrar-lhe meu conhecimento sobre blindagem patrimonial e financeira e assim 
lhe oferecer um recurso financeiro adicional para você. 

MERCADO ESPECÍFICO (JÁ TRABALHOU NELE)

Eu conheço o ramo florista desde que minha família abriu uma empresa nesse merca-
do por 40 anos e conheço a natureza desse negócio. Posso conversar com parceiros 
conhecidos e ajudar a identificar conceitos e ideias adequadas para atingir seus objeti-
vos e proteger seu patrimônio.

Como ex-gerente de restaurante, concentrei meu trabalho atual no setor de blinda-
gem patrimonial e assim ajudar meus colegas no setor de alimentos a conseguir alcan-
çar seus objetivos financeiros. Eu quero lhe visitar e discutir brevemente alguns dos 
planos de blindagem patrimonial e financeira que eu acho que atendem às suas reais 
necessidades. Nesta breve visita, podemos nos conhecer melhor e você poderá analisar 
se minha consultoria irá ajudá-lo.

Sendo um antigo fabricante, concentrei meu foco no setor de seguros e investimentos 
e assim ajudo a fornecer ideias aos executivos do ramo de vestuário. Minha consultoria 
pode ajudá-lo e muito a se proteger financeiramente e dessa forma evitar grandes 
perdas. Acredito que seja importante compartilhar algumas ideias que considero muito 
úteis para alcançar o sucesso financeiro que você merece.
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Na última vez que falamos, você havia pedido que eu ligasse novamente para remar-
camos uma visita. Eu tenho ajudado muitas famílias de militares a construir um futuro 
seguro com o patrimônio protegido. Eu estou trabalhando como franqueado da Life 
Brasil Franchising e meu foco é ajudar as pessoas a construírem um futuro melhor, sem 
se preocupar com problemas financeiros. Quero marcar uma visita com você e sua 
esposa e lhe mostrar os benefícios dos planos que ofertamos.

FEIRAS COMERCIAIS 

Com um formulário de interesse previamente preenchido

Olá, aqui é o João. Recentemente nos encontramos no evento (nome do evento) e fui 
um dos expositores da Life Brasil Franchising. Você preencheu um formulário indican-
do interesse em mais informações sobre seguro pessoal e blindagem patrimonial. Acre-
dito ser importante compartilhar meu conhecimento e tirar todas suas dúvidas em uma 
visita, no momento que for mais conveniente para você. Qual o turno do dia mais apro-
priado para você: manhã ou tarde? 

Olá, nos encontramos no congresso (nome do evento) na semana passada. Eu gostaria 
de agradecer por ter parado no nosso estande da Life Brasil Franchising. Você havia 
indicado interesse sobre seguro pessoal e blindagem patrimonial ao preencher um 
formulário. Eu acredito ser importante lhe fazer uma visita e prestar a devida consulto-
ria, tirando todas as suas dúvidas e compreendendo suas reais necessidades.

SEMINÁRIOS

Convite pré evento

Olá, aqui é Marcela. Estou ligando para informar que teremos um seminário na próxi-
ma sexta-feira e queremos muito contar com a sua participação. Muitos de nossos clien-
tes expressaram uma preocupação e interesse sobre seguro pessoal e blindagem patri-
monial, então eu decidi oferecer mais informações em um seminário sobre o assunto. 
Os lugares são limitados, pois temos como objetivo permitir que todos que tirem suas 
dúvidas. Quantos lugares você gostaria de reservar?
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Convite pós seminário

Olá, aqui é Marcela. No nosso seminário ocorrido na última sexta-feira, você indicou 
interesse em uma visita para que possamos esclarecer melhor suas dúvidas e apresentar 
os planos mais adequados à sua real necessidade. Qual é o melhor momento para nos 
encontrar: pela manhã ou pela tarde?

Convite para o seminário – Não compareceu

Olá, estou ligando para as pessoas que não conseguiram comparecer ao nosso semi-
nário, ocorrido na última sexta-feira e oferecendo a oportunidade de uma consultoria 
gratuita, custeada por nós, para discutir todas as suas dúvidas. Se pudermos agendar um 
horário, na sua casa ou no meu escritório, posso lhe mostrar os melhores planos que se 
adequam à sua real necessidade.

Seminário financeiro para empresas

Oi, aqui é Marcela. O motivo da minha ligação é que nossa empresa começou um 
programa de conscientização sobre seguro pessoal e proteção financeira. O primeiro 
evento relacionado ao assunto foi realizado em forma de seminário na última sexta-feira, 
onde foi abordada uma grande variedade de tópicos, como investimentos para seguros e 
pacotes de benefícios. Eu acredito ser importante agendar um horário com você para 
podermos conversar e lhe mostrar não apenas os detalhes discutidos, mas como ele 
pode ser aplicado aos funcionários da sua empresa. Eu sei que o seu horário é muito 
curto, mas o que acha de um café ainda esta semana? 

Oi, aqui é João e estou ligando por dois motivos: (faça uma pergunta simples) e a 
outra razão é porque meu trabalho é focado em ajudar as corporações a levar mais 
conhecimento aos seus funcionários através de seminários voltados à proteção financei-
ra. A melhor parte é que fazemos todo o trabalho e você obtém todo o crédito, pois é um 
grande benefício à sua equipe. Eu acredito ser importante agendarmos uma visita com 
você para lhe apresentar como a minha equipe fornece esses seminários. 

     Olá, aqui é Cristina. Estou fazendo essa ligação porque nossa empresa oferece semi-
nários voltados à proteção financeira para empresas como a sua e pensei que seria 
importante compartilhar com você essa informação, já que nos conhecemos. Os seminá-
rios são altamente interativos e não promovem nenhuma empresa ou vendem algum 

Power Call

19



PERSISTA!

produto. A maioria dos funcionários acredita ser útil participar de seminários assim, 
pois podem conhecer melhor os benefícios oferecidos e como eles podem ser aplicados 
dentro das suas reais necessidades. Eu acredito ser importante agendarmos uma 
reunião para poder lhe apresentar o nosso programa e mostrar como ele pode ser valioso 
para você, pois a melhor parte disso tudo é que fazemos todo o trabalho e você obtém 
todo o crédito. Com base nisso, qual o melhor turno para você: manhã ou tarde?

SEMINÁRIO EM CRECHE OU ESCOLA

Olá, aqui é Fábio e eu sei que você está ocupado, então eu serei muito breve. O traba-
lho que realizo como um A.N.G.E.L.S. – Agente Nacional de Gestão Especializada em 
Longevidade e Segurança foca a proteção e segurança das famílias da nossa comunida-
de. Temos um programa especializado nesse assunto e que ajuda muitos lares a se man-
terem assistidos para qualquer eventualidade. Eu quero marcar uma reunião para que 
eu possa lhe apresentar os benefícios do nosso programa e como eles podem ajudar as 
crianças e os pais que você atende. Qual o melhor turno para que eu possa lhe atender: 
manhã ou tarde? 

LIGAÇÃO PARA OS PAIS
QUE PARTICIPARAM DO SEMINÁRIO

Olá, aqui quem fala é Fabio, da Life Brasil Franchising. Nós nos encontramos no 
seminário ocorrido na escola (nome do local), em Porto Alegre, na última segunda-feira. 
Eu sei que você está muito ocupado, então serei breve. Temos duas razões em proporcio-
narmos seminários como esse: o primeiro obviamente é ajudar as famílias a protegerem 
seus filhos e o segundo é permitir que as pessoas na comunidade conheçam a nossa 
empresa. Eu quero marcar uma visita para lhe prestar uma consultoria totalmente 
gratuita e apresentar todos os benefícios que nosso trabalho oferece e se assim decidir, 
dentro das suas reais necessidades. O que me diz de marcarmos ainda essa semana? 

Olá, aqui é o Fabio. Nos encontramos no seminário realizado na última sexta-feira 
pelo Grupo Life Brasil. Gostaria de parabenizá-lo por ter participado do evento, pois é 
um sinal de que se preocupa com quem você ama. Nosso programa tem como objetivo
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 garantir a conscientização das famílias sobre a proteção financeira delas. A razão da 
minha ligação é que quero lhe oferecer minha consultoria gratuitamente e dessa forma 
mostrar a importância do trabalho que desenvolvo. Qual seria a melhor parte do dia para 
nos reunirmos: manhã ou tarde? 

DIRETORES CORPORATIVOS

Meu trabalho consiste na avaliação e ajuda para melhorar os pacotes de benefícios 
dos funcionários, especialmente no que se refere à proteção pessoal. Nossa apresenta-
ção não exige número mínimo de funcionários para obter essa consultora totalmente 
especializada e qualificada. Eu acredito ser importante marcarmos uma reunião e me 
colocar à disposição para sanar todas as possíveis dúvidas e apresentar as melhores con-
dições que se adequam a realidade de cada pessoa. Essa semana seria possível? 

Oi, aqui quem fala é Jorge. O meu nome pode ser familiar para você porque trabalhei 
com alguns de seus colegas. Conversei com eles a respeito dos pacotes de benefícios 
que a sua empresa oferece. Como um A.N.G.E.L.S. – Agente Nacional da Gestão da Lon-
gevidade e Segurança, meu trabalho é focado em ajudar as pessoas a entender a impor-
tância de ter um plano de proteção pessoal e blindagem patrimonial e como ele pode se 
encaixar dentro da real necessidade de cada família. Eu quero me encontrar com você, 
pelo menos por 15 minutos, para que eu possa lhe apresentar o trabalho que desenvolvo, 
mesmo que inicialmente. 

LIGANDO PARA OS SEUS CLIENTES

Como você sabe, não ligo para os meus clientes se o assunto não for importante. O 
motivo da minha ligação hoje é para reavaliarmos o seu plano atual. Como você sabe, 
muitas coisas mudam, seja a sua situação familiar ou as condições do mercado em que 
vivemos. Eu quero marcar uma visita para me certificar de que o plano que você tem 
ainda está de acordo com suas necessidades. 

    Olá, aqui é Jorge e eu sou colega do José. Você provavelmente está ciente de que o José 
não incomoda os seus clientes, quando não há necessidade. Entretanto, nessa situação, 
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ele me pediu para ligar para você. De tempos em tempos, é importante sentar e reavaliar 
algumas decisões financeiras que foram feitas ao longo da nossa vida. Uma coisa que 
sabemos com toda a certeza é que as coisas mudam, seja pela situação familiar ou seja 
pelo mercado. Eu quero me certificar que os planos que você tem estão de acordo com a 
sua necessidade e funcionando de acordo com as suas metas financeiras. Poderíamos 
nos encontrar na sua casa ou no meu escritório? O que fica melhor para você? 

RECOMENDAÇÕES

Oi, eu sou o Marcio e o Jorge provavelmente lhe disse que estaria lhe ligando. Jorge é 
meu amigo e ele fala muito bem de você. Ele provavelmente lhe disse que eu sou um 
franqueado da Life Brasil Franchising. Ele acredita que minha consultoria pode ser 
muito útil para você. Eu quero marcar uma visita para que eu possa lhe presentear com 
uma consultoria totalmente custeada por mim para mostrar a importância do trabalho 
que desenvolvo e como ele pode trazer benefícios para a sua vida. O que me diz dessa 
semana?

Oi, aqui é Jorge. Marcelo, que também é meu cliente, me recomendou algumas pes-
soas e a primeira que liguei foi você. Como desenvolvi um trabalho muito satisfatório ao 
Marcelo, ele queria que eu ligasse para você. O que eu quero nesse momento é marcar 
uma visita para poder lhe mostrar a importância do trabalho que desenvolvo e como ele 
pode trazer benefícios para a sua vida e a vida de sua família. Diante disso, qual o melhor 
horário para você? 

Oi, aqui é Jorge e Marcelo sugeriu que eu lhe ligasse. Como somos amigos, estáva-
mos falando sobre o nosso negócio outro dia e como sou um A.N.G.E.L.S. – Agente Espe-
cializado em Gestão da Longevidade e Segurança, ele pensou que eu poderia ajudá-lo. 
Eu quero nesse momento marcar uma visita marcar uma visita para poder lhe mostrar a 
importância do trabalho que desenvolvo e como ele pode trazer benefícios para a sua 
vida. Qual o melhor dia para você: quarta-feira ou quinta-feira?
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PROFISSIONAIS COMO ADVOGADOS, CONTADORES

Olá, aqui é Jorge. Estou ligando, porque pela minha experiência, sei que posso preci-
sar dos seus serviços e pensei em você. Eu quero marcar uma reunião ou um café para 
podermos sentar e conversar com mais detalhes sobre nossos trabalhos e analisar a exis-
tência de possíveis clientes para ambos os lados. 

Oi, aqui quem fala é Ana. Estive recentemente com Bruno e ele sugeriu que eu lhe 
ligasse. Bruno e eu acreditamos que nossos clientes precisam de serviços complemen-
tares e esse é o motivo da minha ligação. Hoje eu sou um A.N.G.E.L.S. – Agente Especiali-
zado em Gestão da Longevidade e Segurança e meu trabalho é conscientizar as pessoas 
sobre a importância de um seguro pessoal e blindagem patrimonial. Bruno sugeriu que 
agendássemos uma visita para que eu possa lhe apresentar a importância do trabalho 
que desenvolvo.

DIRETORES

Seminários financeiros para corporações

Oi, aqui é Bruno e um de seus funcionários, o Pedro, sugeriu que eu lhe ligasse. Eu 
sei que seu tempo é demasiado curto, então serei breve. Pedro recomendou você porque 
o meu trabalho é focado em ajudar as empresas a trazer ainda mais benefícios para os 
seus funcionários, oferecendo seminários financeiros como parte dessas vantagens. A 
melhor parte é que fazemos todo o trabalho e você obtém todo o crédito. Estou com a 
agenda disponível essa semana, vamos marcar?

ALIANÇAS PROFISSIONAIS

Meu nome pode soar familiar para você porque recentemente uma carta foi enviada. 
Alguns de seus clientes são meus parceiros e eu quero me reunir com você para lhe 
explicar o trabalho que desenvolvo e assim verificar como posso acrescentar à sua vida e 
à sua empresa. 
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ASSOCIAÇÕES

Oi, aqui é Taís, sou uma A.N.G.E.L.S. – Agente Especializado em Gestão da Longevida-
de e Segurança e meu trabalho é conscientizar as pessoas sobre a importância de um 
planejamento financeiro, sucessão familiar e blindagem patrimonial. Vamos marcar 
uma reunião ou um café para podermos sentar e conversar sobre as vantagens que meu 
trabalho pode trazer para você e sua empresa. Eu sei que você está ocupado, mas qual é 
o momento menos agitado para você: manhã ou tarde?

EMPRESAS QUE FORNECEM LEADS

Oi, aqui é Emerson, franqueado da Life Brasil Franchising e liguei com boas notícias! 
Tenho o prazer de lhe dizer que seu nome veio até nós. O motivo da minha ligação é para 
informá-lo que serei o seu A.N.G.E.L.S. - Agente Nacional da Gestão Especiallizada em 
Longevidade e Segurança. Quero marcar uma reunião para lhe explicar a importância 
do trabalho que desenvolvo e esclarecer todas as dúvidas que vier a ter. O que me diz de 
um café amanhã? 

Estou ligando com ótimas notícias! Nós não nos conhecemos, mas seu nome chegou 
a até mim. Hoje você é apenas um nome na minha mão e eu sou uma voz estranha ao 
telefone. Vamos mudar isso! Quero convidá-lo para um café e explicar a importância do 
trabalho que desenvolvo e como ele pode lhe trazer benefícios. O que me diz dessa 
semana? 

LEADS DA INTERNET

Oi, aqui é Jorge, franqueado da Life Brasil Franchising. Seu nome chegou até mim 
porque recentemente você esteve visitando nosso site e demonstrou interesse em nosso 
portfólio. Estou entrando em contato para marcarmos uma reunião e assim pode lhe 
mostrar a importância do trabalho que desenvolvo e esclarecer qualquer dúvida. Qual o 
melhor horário do dia para você: manhã ou tarde? 

Oi, aqui é Ana, franqueada da Life Brasil Franchising. Recentemente você esteve 
visitando nosso site e demonstrou interesse em nossos produtos. Quero convidá-lo para 
um café e explicar a importância do trabalho que desenvolvo e como ele pode lhe trazer 
benefícios. O que diz de conversarmos amanhã?
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ECONOMIA EM CRISE

Agente experiente – Ligação para cliente

Eu tenho recebido muitas ligações de clientes que estão muito preocupados com o 
rumo que a economia está tomando. Por esse motivo, tomei a decisão de ligar para os 
meus clientes e oferecer uma consultora totalmente gratuita e sem compromisso para 
reavaliarmos as decisões que fizemos anteriormente. Assim, poderemos saber se o 
produto atual realmente está dentro das suas reais necessidades. Como fica melhor para 
você: nessa semana ou na semana que vem?

NOVO CONSULTOR

Oi, aqui é Jorge, franqueado da Life Brasil Franchising. Estou ligando por dois moti-
vos: (faça uma pergunta simples e espere pela resposta) e o segundo motivo da minha 
ligação é pelo fato da economia atual estar trazendo muitas preocupações. Eu quero 
marcar uma reunião para conversarmos para que eu possa prestar uma consultoria, 
totalmente gratuita e sem compromisso para analisarmos se seu plano atual atende às 
suas necessidades. Qual o melhor dia para você: quarta-feira ou quinta-feira?

Oi, aqui é Taís e estou ligando por dois motivos: (faça uma pergunta simples e espere 
pela resposta) e o segundo motivo da minha ligação é que como franqueada da Life 
Brasil Franchising, uma empresa especialista em proteção pessoal e blindagem patri-
monial, quero lhe prestar uma consultoria baseada em suas necessidades reais. Em 
tempos de crise é normal ficarmos preocupados com nossa situação financeira e meu 
objetivo é tranquiliza-lo em relação a isso. O que me diz de conversarmos amanhã? 

LEADS DAS INTERNET

    Olá, aqui é Bruno. Seu nome chegou até mim porque recentemente você preencheu 
um cadastro de interesse sobre planos de proteção pessoal. Antes de começarmos, posso 
fazer uma pergunta? (obtenha sempre a permissão) – Você acredita ser necessária a 
obtenção de um plano de proteção pessoal? (aguarde a resposta). A razão pela qual eu 
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estou ligando é que quero oferecer minha consultoria e explicar a importância do traba-
lho que desenvolvo como franqueado da Life Brasil Franchising. Nosso atendimento é 
especializado em atender às reais necessidades do seu cliente. O que me diz de conver-
sarmos amanhã?

DÍVIDA IMOBILIÁRIA

Olá, aqui é Marcela, franqueada da Life Brasil Franchising. Seu nome chegou até mim 
porque você demonstrou interesse em blindagem financeira. Eu compreendo que você 
tem uma dívida imobiliária junto ao banco. Como você sabe, adquirir um plano permite 
que sua responsabilidade seja coberta e assim fique mais tranquilo. Eu quero marcar 
uma reunião para conversarmos e eu explicar a importância do trabalho que desenvolvo. 
Qual o melhor turno do dia para você: manhã ou tarde?

Você recentemente demonstrou interesse em blindagem financeira. O foco do meu 
trabalho é ajudar as pessoas a proteger seus bens mais valiosos assim como seu patrimô-
nio. Eu quero marcar uma reunião para conversarmos e eu explicar a importância do 
trabalho que desenvolvo. Acredito que minha experiência possa ser muito útil a você. O 
que me diz de nos reunirmos amanhã? 

PENSÃO/APOSENTADORIA

Seminário financeiro para empresas

O motivo da minha ligação é mostrar como seminários voltados à proteção pessoal e 
blindagem financeira podem ser muito úteis aos funcionários e entram como um pacote 
de benefícios. Acredito ser importante marcarmos uma reunião para trocarmos uma 
ideia sobre isso. Qual o melhor dia para você? Amanhã ou sexta-feira? 

    Olá, aqui é Marcio, franqueado da Life Brasil Franchising. Eu sou um consultor espe-
cializado em proteção pessoal e blindagem financeira. Atualmente estou promovendo 
seminários voltados ao tema para empresas. Eles são totalmente interativos e não 
promovem nenhuma empresa nem vendem produto. A maioria dos funcionários acredita 
que seminários assim são muito valiosos e agregam conhecimento. Eu quero agendar 
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uma reunião para lhe mostrar como este programa pode se tornar uma parte do seu 
pacote de benefícios aos funcionários. A melhor parte é que fazemos todo o trabalho e 
você obtém todo o crédito. Podemos conversar amanhã pela manhã ou prefere à tarde? 

APOSENTADORIA
O motivo da minha ligação é que sou especialista em ajudar empreendedores como 

você a escolherem os melhores planos de aposentadoria e que estão dentro da sua real 
necessidade. Eu quero marcar uma reunião para conversarmos e eu explicar a impor-
tância do trabalho que desenvolvo. Acredito que minha experiência possa ser muito útil 
a você. Qual o melhor dia para você? Amanhã ou sexta-feira?

BENEFÍCIOS PARA O FUNCIONÁRIO
O foco do meu trabalho é ajudar os empreendedores como você a melhorar o pacote 

de benefícios dos seus funcionários. Eu quero marcar uma reunião para conversarmos e 
eu explicar a importância do trabalho que desenvolvo. Muitos funcionários acreditam 
que um plano de proteção pessoal é um grande benefício que a empresa oferece a eles. 
O que me diz de falamos amanhã? 

DESCONTO EM FOLHA
O motivo da minha ligação hoje é para falarmos dos benefícios dos planos de proteção 

pessoal que seus funcionários podem ter. Eu quero me reunir com você pessoalmente 
para explicar a importância do trabalho que desenvolvo e como esses planos podem ser 
deduzidos da folha de pagamento do funcionário. A grande vantagem é que seu funcio-
nário está coberto e o pagamento é de responsabilidade do mesmo. O que me diz de 
falarmos essa semana?

PROGRAMAS FINANCEIROS
    Eu sou especializado em ajudar empresários de pequenas empresas a incrementarem 
seus programas de benefícios. Minha consultoria abrange análise sobre planos de prote-
ção pessoal e blindagem financeira. O melhor de tudo isso é que seu funcionário fica 
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protegido e ainda economiza dinheiro. Eu quero me reunir com você pessoalmente para 
explicar a importância desse trabalho que desenvolvo. O que me diz de falarmos 
amanhã? 

APOSENTADORIA (ANTES DE SE APOSENTAR)

Olá, aqui é Jorge, franqueado da Life Brasil Franchising. Eu sou um consultor espe-
cializado em proteção pessoal e blindagem financeira e ajudo as pessoas que se aposen-
taram ou estão se aproximando da sua aposentadoria. Muitas pessoas se sentem insegu-
ras nesse momento de turbulência da economia e eu gostaria de lhe tranquilizá-lo em 
relação a isso. Se você me permitir, quero lhe convidar para um café e assim avaliarmos 
sua situação atual e como você pode ficar ainda mais protegido. O que me diz de conver-
sarmos amanhã? 
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A maioria das perguntas que você irá fazer estão nesta seção.
Cada uma delas tem uma breve resposta

e você deve adicionar um �m. 

QUESTÕES...

Conforme mencionado anteriormente, a segunda parte de uma ligação é o retorno do 
cliente, ou seja, a pergunta que ele irá lhe fazer. É importante que você seja breve em 
responder às perguntas e lembre-se de, novamente, pedir uma recomendação. Caso não 
seja possível, peça na visita. Você pode repetir o ciclo (pergunta, resposta, fechamento). 

No fechamento é sempre importante você conseguir um horário, como por exemplo:
 
“Você parece interessado em saber mais sobre proteção pessoal e blindagem patri-

monial, o que posso fazer por você é nos reunirmos para que eu possa esclarecer melhor 
todas essas dúvidas. O que é melhor para você, esta semana ou a próxima?”

Se você não conseguir o agendamento da visita, desligue o mais rápido possível e de 
maneira educada. Diga que tem outro cliente aguardando e que retornará em outro 
momento. Não desperdice o seu tempo respondendo a uma série de perguntas, uma vez 
em que elas são o motivo da visita. 

A maioria das perguntas que você irá fazer estão nesta seção. Cada uma delas tem 
uma breve resposta e você deve adicionar um fim.
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...E GRANDES RESPOSTAS

Quanto tempo a visita irá levar?
- Minha apresentação pessoal levará cerca de 15 minutos, o resto dependerá de você.
- Normalmente, leva o tempo justo, mas vou ficar o tempo que for necessário para 

responder qualquer dúvida que você possa ter.

Você não pode me enviar um material antes?
- Não, essa não é a maneira correta de fazer uma consultoria financeira planejada e 

bem-sucedida. É importante que eu saiba mais sobre a sua situação antes de discutir os 
detalhes.

- Isso seria profissionalmente irresponsável da minha parte. Nosso processo envolve 
conhecer a sua real necessidade para depois verificar o melhor plano que se adequa a 
você, com base no seu atual momento de vida e visão de futuro. 

O que você está vendendo?
- No momento não estou vendendo nada. Eu quero me encontrar com você para lhe 

oferecer uma consultoria gratuita, custeada por mim e sem compromisso.
- Eu sugiro uma reunião para quem sabe estabelecermos um relacionamento profis-

sional.
- Estou lhe oferecendo uma oportunidade para ouvir informações que são do seu inte-

resse e trarão grandes benefícios e vantagens para você e sua família.

O que vai custar?
- Não há custo algum para você. O compromisso inicial será custeado por mim nesse 

momento.
- Nada para você, duas xícaras de café para mim.

Quanto você cobra?
- Nada. A reunião inicial é sem qualquer taxa para você e é custeada por mim.
- Em momento algum você me paga uma taxa pelos serviços que presto de consulto-

ria.
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Você pode explicar isso por telefone?
- Eu sugiro uma reunião para juntos decidirmos ter um relacionamento profissional 

ou não e a melhor maneira de fazer isso é pessoalmente. 
- Os conceitos sobre os quais eu falava são melhores explicados pessoalmente, afinal 

notícia boa não se dá ao telefone.

Você pode me enviar um e-mail?
- Como a maioria das empresas, temos um site, mas o objetivo da minha ligação hoje 

é agendar uma reunião pessoalmente para que eu possa mostrar a importância do traba-
lho que eu faço.

- Posso enviar-lhe por e-mail algumas datas que eu tenho abertas na minha agenda, 
mas não consigo enviar-lhe um texto explicativo, pois é melhor falarmos pessoalmente.

Eu posso ligar depois?
- Eu normalmente não consigo precisar o tempo em que fico na minha mesa, pois 

atendo a muitos clientes. Diga qual o melhor horário para lhe retornar e conversarmos 
melhor.

O meu esposo tem de estar junto?
- Na maioria das vezes, homens e mulheres têm perguntas diferentes, então, como 

uma cortesia, eu quero estender o convite a ambos. É importante que todas pessoas 
envolvidas no processo de planejamento estejam lá.

Você pode me enviar um portfólio por email?
- Um portfólio é algo muito genérico, enquanto as suas dúvidas são muito mais espe-

cíficas. Além de não atenderem à sua necessidade. Seria totalmente irresponsável da 
minha parte enviar apenas um material e não lhe prestar o devido atendimento, levando 
em consideração todas as suas necessidades. 
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PERSISTA!

Isso é sobre o seguro de vida?
- Não, isso é simplório demais, por isso quero lhe oferecer minha consultoria sem 

compromisso para você entender a importância do trabalho que desenvolvo. Assim, você 
poderá avaliar o quão importante é saber como se planejar melhor e blindar o seu patri-
mônio. Vamos nos reunir para analisarmos qual o melhor plano se ajusta às suas neces-
sidades. Eu sugiro as melhores alternativas depois de fazer um processo completo de 
descoberta financeira que destaca as verdadeiras áreas de necessidade e preocupação. 
Não ofereço ou discuto proteção antes disso.

Você pode me ligar na próxima semana?
- Sim, mas vamos agendar um compromisso previamente. Assim já marcamos em 

nosso calendário. Se você precisar, podemos reagendar quando ligar para confirmar.

Por que você tem que vir na nossa casa?
- Geralmente, eu vejo meus clientes em sua casa ou em um local de negócios, mas se 

você se sentir mais à vontade em vir ao nosso escritório, eu ficaria muito feliz.
- Se você preferir, podemos marcar em meu escritório.

Onde você recebeu meu nome? (Leads frios)
- Nosso setor de marketing nos fornece nomes de pessoas/empresários que possam 

se beneficiar de nossos conceitos e ideias.
- Nossa empresa faz uma seleção com nomes de pessoas que atendam ao perfil de 

nossos clientes e com quem fazemos o nosso melhor trabalho.
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PROBLEMAS/OBJEÇÕES

A preocupação mais comum que os 
profissionais financeiros tem ao fazer cha-
madas, é como eles responderão a uma 
objeção. Vamos começar mudando a pala-
vra problema para objeção, assim você não 
se sentirá em um campo de batalha. Enten-
da que o prospecto não está se opondo a lhe 
encontrar, ele está compartilhando uma 
realidade em suas vidas que os impede de 
ver o valor do produto que você vai oferecer. 
Se no script faltar a explicação dos benefí-
cios e vantagens, os problemas surgirão 
mais frequentemente.

Você precisa falar de uma maneira estru-
turada para lidar com todas as objeções. 
Não fale demais.
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PERSISTA!

TÉCNICA DE RECONHER E RELACIONAR:

A estrutura da técnica funciona porque essencialmente você está fazendo o seguinte:

1 - Reconhecendo o que o cliente disse e expressando seu respeito por isso.

2 - Relacionando com outras pessoas que tiveram a mesma preocupação.

3- Compartilhando com eles como essas pessoas ainda falam com você e
     que acharam a visita muito benéfica. 

Por exemplo, se uma pessoa diz “Eu já tenho um consultor”, você deve informar o 
benefício de se encontrar com você. Veja abaixo:

1-   Eu posso compreender perfeitamente o que você está me dizendo sobre isso,
       OU eu entendo.

2 -  Outras pessoas disseram isso para mim também, OU eu ouço isso muito.

 
       Mas eles mudaram de opinião depois de conversarem comigo...

É importante inserir um benefício na última frase. 
Lembre-se que a prática no agendamento por telefone deve ser constante!  

1

2

3

1

2

3
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Segue outro exemplo:

Eu entendo o que você está dizendo e muitas pessoas estão passando por dificuldades 
financeiras nesse momento. Mas eles descobriram, depois de conversarem comigo, que 
o trabalho que eu faço é ajudá-los a organizar o seu dinheiro e não gastar mais. Eu quero 
muito lhe ajudar nesse sentido. Com base nisso, qual o momento do dia menos agitado 
para você: manhã ou tarde?

Já tenho um consultor. Confio no trabalho dele há 10 anos. 
Aceite tomar um café comigo para podermos estabelecer uma base para a nossa rela-

ção. Então, farei duas promessas: a primeira é que não irei mexer em nenhum trabalho 
que seja bom que o seu outro consultor tenha feito. E segundo, só vou fazer sugestões 
que irão melhorar ou complementar o seu plano atual, com benefícios e vantagens. 

Estou ocupado. 
Depois de conversar comigo verá que estarei lhe poupando tempo, uma vez em que 

suas preocupações em relação ao seu dinheiro passarão para os meus ombros. Após nos 
reunirmos, verá que poderei liberar o tempo que você gasta pensando ou se preocupan-
do com seu dinheiro.

Depois que conversarmos, verá que o trabalho que faço salva o seu tempo. 

Não tenho dinheiro.
O meu trabalho consiste em auxiliá-lo a organizar o seu dinheiro, não necessaria-

mente gastá-lo.
Depois que conversarmos, verá como pode ser reconfortante conversar com um 

profissional experiente e que lhe auxiliará a se organizar ainda mais do que já é. 

Estou esperando a melhora da economia.
Se preocupar com a economia é perfeitamente compreensível. Por isso, nada melhor 

que ter uma consultoria de alguém experiente, não é mesmo?
Em um período de recesso econômico, o relacionamento com seu consultor financei-

ro e especialista em blindagem patrimonial se torna ainda mais importante.
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Ligue-me após as férias.
Você não acha mais conveniente sair de férias mais tranquilo por ter a certeza que já 

sabe como amparar sua história de vida e conquistas? 
Vamos marcar um café. Em um momento tão corrido como o final de ano, nada 

melhor que parar para respirar um pouco. 

Envie-me um email.
Entendo, mas por email não seria muito claro. É muito melhor nos encontrarmos pes-

soalmente, assim posso esclarecer qualquer dúvida na hora. 
Emails não explicam todas as dúvidas no momento em que surgem.
A literatura é muito ampla. Ao conversarmos pessoalmente, todas as respostas são 

direcionadas ao que você precisa.

Estou recebendo um dinheiro no momento. Retorne em alguns meses. 
Que maravilha! Gostaria muito de apresentar o trabalho que desenvolvo para quando 

estiver preparado, possa tomar uma decisão inteligente. 
Sugiro uma visita para que possa analisar, sem compromisso, os melhores planos 

para a sua decisão. 
Quero lhe oferecer uma consultoria gratuita para lhe ajudar, assim poderá analisar 

com calma até chegar o momento. 

Estou coberto pelo seguro da empresa. 
Depois de se reunir comigo, verá as vantagens e desvantagens do seguro oferecido 

pela empresa, uma vez em que ele não é baseado nas suas reais necessidades e aliás não 
tem interesse maior além de suas obrigações. 

Meu papel é ajudá-lo a analisar o que seu seguro atual lhe oferece, fazer uma avalia-
ção do que você precisa e se está de acordo com as suas necessidades.

Minha esposa/marido toma todas as decisões. Conheça ele/ela sozinho.
Entendo perfeitamente, mas é importante que essa decisão seja tomada em conjunto, 

afinal as dúvidas variam muito de pessoa para pessoa. 
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Meu consultor/advogado/contador é quem cuida disso.
Depois de se reunir comigo, verá que o trabalho que desenvolvo complementa o 

trabalho que já foi feito anteriormente.
Eu sou especialista na área em que atuo. O seu consultor/advogado/contador tem 

conhecimento profundo sobre questões relacionadas a seguros e investimentos? 

Meu cunhado é um consultor.
Entendo e respeito sua decisão. Entretanto, desculpe a pergunta, mas o senhor se 

sente seguro em passar totalmente suas informações pessoais e privadas para ele? 

Tenho seguro suficiente.
Depois de conversarmos, faremos uma avaliação das suas reais necessidades. 
O trabalho que desenvolvo apresenta outras questões financeiras e a maioria das 

vezes causa incomodação por parte do cliente quando ele não tem a devida consciência.

Eu não quero seguro de vida.
Eu ofereço outros benefícios financeiros, além do seguro de vida (nome do produto), 

fazemos economia para o futuro, tudo o que pessoas inteligentes desejam, como é o seu 
caso. 

Depois de conversarmos, verá que o seguro de vida é apenas um aspecto de um 
portfólio financeiro.

Eu não quero perder seu tempo.
Por que você acha que nos reunirmos seria um desperdício de tempo?
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ANOTAÇÕES
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