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Criar relações de confiança é um processo, e esse processo é constituído de 5 etapas.  

A primeira dessas etapas  chama engajamento. Engajar um cliente significa começar a 

contar para ele sobre algo que é interessante e útil - para ele! Isso pode ou não ser tão 

interessante para você!   

Você, não o cliente, deve dar o primeiro passo. Você não pode pedir ao cliente para 

começar um processo de criação de confiança. Você precisa oferecer algo de valor para 

começar o engajamento. 

Engajamentos eficientes produzem cinco resultados: 

1. Identifica um assunto de comum interesse para você e seu potencial cliente. 

2. Mostra ao seu potencial cliente que você fez algum trabalho de casa. 

3. Mostra ao seu potencial cliente que você não está ansioso para oferecer um ponto de 

vista. 

   
4. Demonstra foco no seu potencial cliente, e não foco em você. 

5. Cria a oportunidade para seu potencial cliente confiar em você e compartilhar um 

objetivo, problema ou necessidade, e vocês iniciarem um diálogo. 

As pessoas estabelecem relações e compram de quem elas confiam, têm empatia, 
acreditam serem sinceras e competentes, é ou não é? 
  
Pois bem, os dois componentes na construção da confiança são sinceridade e 
competência e, somente parecer competente não é suficiente.  
  
Muito bem, daí precisamos aprender a estabelecer relações de confiança, certo?  
  
E sabe como podemos estabelecer relações de confiança ? 
  
Através das histórias! 
  
"Histórias ?"  
  
Contar histórias é uma antiga habilidade humana, utilizada por todas as sociedades 
primitivas no processo de construção e manutenção do conhecimento.  
  
Nossos ancestrais colecionavam e passavam à frente informações tribais importantes 
através das tradições orais. Nos últimos cento e noventa mil anos, os humanos 
utilizaram histórias para se comunicarem, educarem, avisar, persuadir, cativar, 
inspirar, celebrar e se conectar emocionalmente. 
  
Pesquisas científicas confirmam o que a história da humanidade ilustra - uma boa 
história pode ter um profundo efeito no processo de compra. 



  
A neurociência nos conta que o nosso lado esquerdo do cérebro é o analítico, linear e 
cético, emocionalmente neutro. Ele também tende a ter paralisia por análise, porque 
nunca tem informação o suficiente para sentir que fez uma decisão inteiramente 
correta. 
  
Ao contrário, o lado direito é criativo e imaginativo, nosso lado emocional, onde nossos 
momentos de descoberta acontecem. Onde os sentimentos "eu quero isso" ou "eu 
preciso daquilo" acontecem.   
  
Nossa mente responde inconscientemente às histórias. 
Quando as pessoas ouvem : "era uma vez..." nosso lado emocional do cérebro diz, "isto 
é seguro, é somente uma história, eu não tenho que fazer nada - eu posso relaxar e 
desfrutar da história".  
Ao mesmo tempo, ele nos diz, "talvez seja melhor eu prestar atenção porque eu posso 
precisar lembrar disso, isso pode ser importante." 
  
Nosso lado emocional do cérebro, é onde decidimos confiar, ter lealdade, tomar ação e, 
o mais importante, se conectar emocionalmente.  
  
Segundo o Dr. Ornstein, psicólogo, pesquisador, autor e professor em Stanford, 
presidente do 'Institute for the Study of Human Knowledge', "as histórias geram muitas 
imagens e sentimentos, por isso as histórias despertam o hemisfério direito."  
  
Com o tempo nós esquecemos dados, nomes, características, lembramos histórias! 
  
Fica claro que dados, nomes, características específicas de um produto ou serviço - não 
significam muito, e como consequência disso tendemos a esquecê-los ou confundí-los.  
  
Essa relativa falta de importância foi demonstrada anos atrás num estudo britânico em 
que os pesquisadores pediram que pessoas de verdade estudassem biografias de gente 
de mentira. Cada biografia falsa continha um nome fictício, e associado a este nome, 
sua cidade natal, a ocupação ou o emprego do biografado, além de um hobby. Num dos 
perfis biográficos era possível ler, por exemplo : "Famosa fotógrafa amadora. Marian 
Collins vive na região de Aberdeen, onde trabalha como agente de saúde." 
  
De que tipo de coisa as pessoas reais mais recordavam acerca das pessoas de mentira? 
O que era mais lembrado era o emprego e o os hobbies e passatempos e bem na rabeira 
dados, características e nomes.  
  
Lembramos o que tem significado, histórias tem significado. Nomes, características, 
dados, não.  
  
Com o uso de histórias, as pessoas de vendas podem emocionalmente atrair a atenção 
de seu comprador. 
  
Ao ensinarmos as pessoas a se comunicarem através de histórias, nós as ensinamos a 
criar relações com base em confiança.  
  
  
E pra finalizar, uma última história.... 
  
Um dia, na praça do mercado, Nasrudin pôs-se de pé e disse à multidão: 
  

- Ó povo! Querem o conhecimento sem dificuldade, a verdade sem falsidade, a 
vitória sem esforços, o progresso sem sacrifício? 



  
Logo juntou-se uma grande quantidade de gente, que gritava: 
  

- Sim, sim, queremos! 
  
- Excelente! - disse o mulá. Só queria saber. Podem estar seguros de que se 
algum dia descobrir algo semelhante, os farei saber!  

  


