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T
odos os dias interagi-
mos com vendedores 
que falham nalguma 
das variáveis que com-
põem a Fórmula da 

Persuasão sustentável, levando 
a que não fiquemos verdadeira-
mente convencidos de que aquela 
oferta de produto ou serviço é a 
que mais nos convém…

Algumas vezes houve algo na for-
ma do vendedor se apresentar e 
comportar que não nos despertou 
total confiança, outras vezes uma 
expressão não verbal neutra ou 
séria que não contribuiu para nos 
entusiasmar, e por fim algumas in-
congruências no que nos foi dito, 
que nos fez equacionar que, afinal, 
aquela compra ou investimento 
não tinha realmente lógica!

É um facto: esta fórmula de comu-
nicação reúne as condições que 
determinam a capacidade de per-
suadir e de influenciar de forma 
sustentada, favorecendo assim a 
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FÓRMULA
CONFIANÇA + EMOÇÃO + LÓGICA

• Um discurso comercial as-
sente simultaneamente nas 
três valências Confiança, 
Emoção e Lógica torna-se 
altamente persuasivo;

• Quem utiliza estas três va-
lências na sua comunicação 
obtém maior reputação e 
fideliza mais facilmente os 
Clientes.

vontade do Cliente comprar e de 
voltar.

Assim, a comunicação persuasiva 
deriva de: 

- Quem comunica / Confiança que 
transmite;

- Forma Como Comunica / Emoção 
com que o faz;

- Estrutura daquilo que comunica / 
lógica do conteúdo.

CURIOSIDADE:
Estas três dimensões cons-
tituem o modelo de retórica 
criado por  Aristóteles, sendo 
por isso também identificadas 
como a Tríplice Grega: Ethos 
(Confiança), Pathos (Emoção), 
Logos (Lógica).  
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Exploremos então estas três dimensões :

Tem a ver com a credibilidade ge-
rada no Cliente por quem vende, 
evidenciando que se é qualificado 
para falar e opinar sobre o assun-
to, e de como o seu caráter ou au-
toridade são os adequados para 
apoiar a decisão de compra.

A imagem, postura e comporta-
mento não-verbal de quem vende, 
que facilmente despertam ideias 
preconcebidas em quem compra, 
antes mesmos do vendedor abrir 
a boca, bem como as referências 
ou experiências anteriores que 
o Cliente já possui relativamente 
àquele profissional são determi-
nantes para gerar confiança no 

Refere-se à utilização de todos os 
apelos emocionais na comunica-
ção com capacidade para gerar 
um estado de ânimo positivo no 
Cliente. 

Fazer ou dizer algo inesperado, 
gerando surpresa positiva é uma 
das ferramentas mais poderosas 
para o conseguir. Outra forma de 
captar a atenção de forma positi-
va é através de histórias sobre as 
marcas/produtos/soluções/servi-
ços, com conteúdo emocional, fa-
vorecendo a descoberta e a con-
templação pelo Cliente. 

E porque a racionalidade também 
é uma importante componente da 
decisão de compra, ela está dire-
tamente ligada com a qualidade 
do raciocínio utilizado na constru-
ção do argumento e do discurso. 
Os apelos à lógica incluem re-
correr à objetividade, estatísti-
cas, ciência. Trata-se, assim, do 
raciocínio indutivo ou dedutivo 
utilizado na construção do argu-
mento do vendedor. Consideran-
do que hoje os consumidores são 
cada vez mais informados, e que 
a dinâmica promocional abunda, 
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CONFIANÇA EMOÇÃO LÓGICA

Cliente, pre-
dispondo-o a 
falar, ouvir e a co-
lher com interesse as 
opiniões e recomenda-
ções. 
Sendo hoje o processo de Venda/
Compra cada vez mais um pro-
cesso de cocriação, e sendo o 
mundo tão agitado e repleto de 
fatores geradores de insegurança, 
a criação de confiança é essencial, 
em todas as interações negociais. 
A capacidade de estar presente, 
de colocar perguntas pertinentes, 
de fazer silêncio escutando de for-
ma estruturada e de reformular o 
que foi dito são poderosas fontes 
de confiança.

esta dimen-
são tem ganho 

relevância. 

Exemplos: Quando um anúncio 
afirma que um produto é 37% mais 
eficaz do que a versão anterior do 
mesmo, está a fazer um apelo ló-
gico; Quando uma embalagem diz 
que tem uma quantidade maior; 
Quando uma investigação cien-
tífica comprova o efeito de um 
produto; Quando um case stu-
dy evidencia a aplicação de uma 
solução; Testemunhos de outros 
clientes abonam a favor da lógica 
da toma de decisão de compra do 
produto ou serviço.  


