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Acredite, é possível transformar tudo o 
que você aprendeu sobre empreende-
dorismo, Coaching e vendas EM UM 
NEGÓCIO com lucro de até R$ 18 mil 
mensais.



Um negócio que, além de MUITO LUCRATIVO, 
torna o mundo um lugar mais justo, com mais 
OPORTUNIDADE PARA TODOS!



E você não precisará par�cipar de 
nenhum processo sele�vo... x



Não precisará se sujeitar a trabalhar 
de graça para ter oportunidade em 
uma grande agência... x



Nem passará madrugadas trabalhando 
em projetos que você sabe que não vão 
acontecer... x



E o melhor de tudo: você vai 
efe�vamente ajudar empresas 
e pessoas a transformarem seus 
negócios.



Sem chefe, sem altos inves�mentos, 
de qualquer lugar do mundo e no 
horário que você escolher.



Acredite. Só você, com o seu 
conhecimento, é capaz de abrir 
muito mais portas do que você 
imagina.



Método PLAC – Procedimento 
Lógico de Atendimento Consul�vo



Esta metodologia consiste em 
iden�ficar as oportunidades que 
estão aí, do lado da sua casa, e como 
converter essas oportunidades em 
negócios lucra�vos, u�lizando o 
Marke�ng Digital.



Ou seja, você vai aprender como 
fazer aquela oficina mecânica da 
sua rua vender mais usando o 
Google...



Como fazer aquela padaria humilde 
da esquina dobrar de tamanho, a 
par�r de uma campanha digital 
eficiente...e por aí vai.



Como fazer aquele cabeleireiro que vive 
vazio comece a encher a agenda com 
clientes com o Facebook...



E é isso que você aprenderá neste 
E-book. Como fazer para que o(a) 
dono(a) de um estabelecimento 
abra as portas para você.



Mas antes, uma história rápida.



No dia PRIMEIRO DE AGOSTO DE 2013 
(lembro até hoje, porque foi um dia 
muito marcante na minha história) eu 
resolvi contratar um web designer e um 
programador para abrir a LAMEGO, 
agência especializada em MKT Digital.



Eu �nha um plano na cabeça, mais 
nada. Eles não sabiam, mas eu ainda 
não �nha o dinheiro pra pagar pelo 
salário deles no final do mês.



Então eu fiz umas contas rápidas e vi 
que o salário dos dois juntos + o 
mínimo que eu precisava pra não 
passar fome dava R$ 7.500,00 na 
época. Era esse o meu obje�vo.



Então fui pra rua vender. 
Não me restava outra alterna�va.



Na 1ª semana eu trabalhei todos os 
dias das 8h até as 23h, aplicando o 
método PLAC, conversando com 
pequenos e médios empresários e 
oferecendo MKT Digital pra eles.



Depois dessa uma semana eu �nha 15 
clientes a�vos (�cket médio de 
500,00). Ou seja, eu �nha conseguido 
os R$ 7.500,00 que eu precisava pra 
pagar os meus 2 funcionários e as 
contas. 



Foi aí que eu comprovei que o método 
PLAC – PROCEDIMENTO LÓGICO PARA 
AT E N D I M E N T O  C O N S U LT I V O 
realmente funcionava.



De lá pra cá, nós já fechamos contratos 
em mais de 100 segmentos diferentes, 
na grande maioria em estabelecimentos 
pequenos ou médios que, muitas vezes, 
estavam com problemas financeiros.



E tudo começa pelo PAP (Porta a 
Porta). Essa é a tá�ca ideal para a 
formação de uma lista qualificada 
da sua microrregião. 



Mas antes de sair batendo de porta 
em porta, é importan�ssimo que 
você tenha uma estratégia bem 
definida.



Existem mais de 23 processos e 
ga�lhos que podem ser u�lizados 
nesse pitch. Você não precisa 
u�lizar todos de uma vez, mas é 
importante conhecer todos eles.



O processo de venda consul�va 
começa com o que, aqui na 
LAMEGO, nós chamamos de 
PITCH IRRESISTÍVEL.



Neste e-book, você vai aprender os 
7 passos principais para um pitch 
irresis�vel.
Pra você aplicar JÁ. Terminar de ler o 
e-book e abordar pessoas para 
treinar.



1� PASSO: 
AFINIDADE 



Para ser ouvido você precisa conquistar a sensação de 
afinidade e curiosidade, pois sem isso, não haverá 
compenetração e ação de retorno.
Para aplicar o ga�lho mental de afinidade é importante você 
encontrar pontos em comum como local, formação, 
situação de vida e projeção de vida. Além disso, poderá usar 
algumas técnicas de rapport(não vamos aprofundar neste 
assunto neste e-book). Iden�fique itens em comum e conte 
uma breve história englobando estes itens. 
Exemplos: Sei o que você esta passando, pois eu também... 
Desde criança frequento este bairro e lembro...Tenho 
diversos clientes que passaram por isso e sei...
Importante, nunca minta no ga�lho da afinidade, pois 
normalmente não vai funcionar. 
Ao conquistar a afinidade o cliente ainda não vai estar 
interessado no que tem a falar, mas já aceitou lhe ouvir. 
Neste momento, não fale por que veio, pois ele ainda não 
esta em estado de interesse. Neste momento você deve 
falar o que pretende apresentar, sem dizer o que é, mas já citando as transformações que podem causar 
pessoas que já �veram resultados e tente misturar dados mais simples com uma linguagem técnicas. 
Quando reparar que o cliente está envolvido e curioso para o que tem a  apresentar, você vai iniciar o 
processo de ques�onamento para obtenção da atenção. 
Exemplo: Venho lhe apresentar um processo único para alavancagem de pequenas e médias empresas no 
mundo digital. Já promovemos resultados grandiosos em diversas empresas com a técnica dos 4Fs de 
marke�ng digital, Impulsionamento e mais de 30 �pos de  ações digitais. Algo que é viável e pode 
realmente transformar seus resultados.



2� PASSO: 
QUESTIONAMENTO 
E ATENÇÃO



A hora do ques�onamento é a mais importante, 
pois na Venda Consul�va você nunca pode 
oferecer algo que ainda não lhe disse que precisa, 
mesmo que de uma forma induzida. Este ga�lho 
mental a�va a necessidade que o ser humano tem 
de contar sua história, seus problemas e suas 
glorias. Desta forma o segredo é perguntar as 
coisas certas com o intuito de fazer com que o 
cliente expresse um problema ou um sonho, pois 
é em cima disso que você vai trabalhar na solução 
a ser apresentada.
Só que tem um segredo que muitas pessoas não 
fazem nesta hora...DE ATENÇÃO a todas as 
respostas que foram extraídas de suas perguntas. 
Olhar deve estar focado na linha da íris do outro, 
seu umbigo deve estar virado para a direção de 
quem esta falando (se possível) e gestos como 
mão no queixo indicam alto envolvimento e 
interesse. 
Com esta fórmula mágica você já encontrou todas 
as respostas para formular um plano ideal, 
proposta ou solução. Agora se você não conseguiu 
as respostas que desejava, significa que suas 
perguntas não foram indu�vas, ou seja, sempre 
leve o cliente para o lado que você deseja com 
perguntas e deixei revelar.



Importante: NUNCA PEGUEM NO 
CELULAR quando es�ver falando 
com o Cliente. Esteja inteiro. Foco 
total no que ele está dizendo. !



3� PASSO: 
FRUSTRAÇÃO + 
INSEGURANÇA

Agora chegamos no ponto certo e que precisa 
ser percebido.
Sempre que um problema de seu interesse 
for revelado, repita para fortalecer a dor. 
Exemplo: Sério?Você ainda não tem um perfil 
de negócios no Instagram?!
Cuidado, nesta hora não tente mostrar que 
você já passou por isso e que o problema dele 
é pequeno perto do seu. Faça ao contrário, 
for�fique o problema para que sua solução 
tenha valor. 



4� PASSO: 
CURIOSIDADE



Nesta hora vem o que chamamos de PONTO 
DE RELEVÂNCIA. Uma coisa só tem valor 
quando ela é relevante e você percebe a 
relevância pela curiosidade. 
Apresente dados cien�ficos que já estão 
sendo u�lizados para solucionar aquele 
problema. Dificilmente o cliente vai entender 
o que esta falando, mas vai perceber a sua 
autoridade sobre o assunto. Seja a segurança 
que faltava, a companhia e o acolhimento que 
ele precisa naquele momento. 
Desperte toda curiosidade em saber como e 
quanto é para resolver as necessidades.  



5� PASSO: 
REFORÇAR 
O SONHO



Uma técnica infalível é  iden�ficar o sonho 
e aspiração do cliente e reforçar. 
Basta repe�r e acrescentar “por quê?” 
“desde quando?”, pois vai es�mular o 
cliente a enfa�zar e vivenciar o sonho.
U�lize isso como fonte de propósito para 
contração de seu serviço, se você 
realmente puder ajudar ele a alcançar. 
Não u�lize este ga�lho, caso seu produto 
não seja acelerador para a�ngir aquele 
resultado.



6� PASSO: 
SOLUÇÃO



Nesta hora você deve apresentar a solução 
de forma breve, mas valorizada, focando 
em tudo que ela poderá fazer para 
solucionar problemas e alavancar 
resultados. Quando terminar, não fale o 
preço, pergunte se tem sen�do para o 
cliente. Você vai ver! Em alguns casos o 
preço nem é ques�onado e o cliente 
solicita a contratação. 
Parabéns...negócio fechado!!



Agora você já quebrou a barreira de 
e nt ra d a ,  m o st ro u  i n te re s s e 
genuíno, conquistou confiança, 
gerou empa�a...este é o momento 
de mostrar AUTORIDADE. 



A esta altura, esta pessoa já te vê 
diferente, como uma “salvação”, 
como a pessoa que ele(a) precisava. 
Mostre que você conhece do que 
você está falando e feche a venda.



OBRIGADO, ATÉ A PRÓXIMA!

Gabriel Franco 
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