
Script para vídeos 
de venda



Como conseguir a atenção (e 
vender)  diante de tanto ruído?



RESPONDA ANTES…3 principais MOTIVOs que 
fazem as PESSOAS irem PARA O CELULAR?

se informar 
se entreter 
se conectar



não basta jogar 
o compre aqui.



Se quer atrair a atenção, 
precisa:  

Informar, Educar ou Entreter.



Não tem a ver COM VOCÊ e AS SUAS 
necessidades, 

MAS COM VOCÊ ENTENDER O SEU 
CLIENTE 

O PRIMEIRO PASSO É LEMBRAR QUE…

e ser a…



…das necessidades específicas do 
cliente e DAQUELA COMUNIDADE!



Informar ou educar em cima 
das necessidades da persona 

com congruência às suas 
soluções.



e como ter atenção e chegar no 
coração do potencial cliente?



PARE DE PENSAR EM VOCÊ.  
Para de pensar no seu produto  
Pense no que seu cliente quer.   

Pense nos benefícios (ganhos) gerados  
pelo seu produto na percepção do cliente.

já disse…



Enviar uma pesquisa para o 
cliente.

O SIMPLES QUE POUCOS FAZEM…



DICA… PROCURE CAPTAR AS 
MOTIVAÇÕES VERDADEIRAS, ESTÃO 

SEMPRE NAS “PRÓXIMAS CAMADAS”



Quer vender uma  casa?  

Poderia ensinar  como  o 
comprador pode perder 

dinheiro  ao não pensar  nos 
custos da reforma.



Vende congelados?  

Poderia ensinar como preparar 
o prato, escolher o vinho e 

servir tudo como se  tivesse 
sido preparado por um chefe.



Tem uma escola infantil? 

Poderia ensinar os pais 
sobre autoridade.



“O Segredo” para tornar a 
mensagem poderosa: 

Para problemas  conhecidos,  
ENSINE soluções 
desconhecidas.



“O Segredo” para tornar a mensagem 

poderosa: 
O conteúdo sempre resolve 

algo,  mas a abordagem pode 
ser dar  pela DOR ou pelo 

DESEJO que se quer alcançar.



Escolha a Big Idea para o vídeo  (o que, 
especificamente,  você  irá  resolver)



O  que você vai ensinar? 

Sobre o que vai falar? 

Qual a única ideia central do vídeo?  

Qual  o  único problema ou única solução  que irá 
trabalhar? 

Quais os passos, conceitos que irá usar como solução.



Os 6 passos de um script  
que educa, gera permissão 

e prepara o cliente para 
ver uma oferta e comprar.



APRESENTAR  SUAS CREDENCIAIS E 
GERAR AUTORIDADE

IDENTIFICAR O  PROBLEMA 

GANCHO PARA OFERTA

OFERTA  OU OUTRA CHAMADA  PARA 
AÇÃO

OBTER ATENÇÃO COM PROMESSA  
PODEROSA

SOLUÇÃO  (EDUCAR / INFORMAR / 
ENTRETER)



APRESENTAR  SUAS CREDENCIAIS E 
GERAR AUTORIDADE

IDENTIFICAR O  PROBLEMA 

GANCHO PARA OFERTA

OFERTA  OU OUTRA CHAMADA  PARA 
AÇÃO

CHAMAR ATENÇÃO COM PROMESSA  
PODEROSA

SOLUÇÃO  (EDUCAR / INFORMAR / 
ENTRETER) {GATILHOS MENTAIS



CHAMAR ATENÇÃO COM PROMESSA  
PODEROSA

Uma frase que diga logo de cara algo que chame atenção.  

Esta frase é uma promessa do que vai acontecer no  vídeo. 

Com ela você ganhará atenção para os próximos segundos, 
por isso é importante ir direto ao ponto.



Números

CHAMAR ATENÇÃO COM PROMESSA  
PODEROSA

Vou te contar 3 maneiras de conseguir (Big Idea) sem ter que 
(comportamento/ação indesejada)

Imagine Imagine  (Big Idea) sem ter que (comportamento/ação 
indesejada)

Perguntas Você sabia que é possível (Big Idea) sem ter que 
(comportamento/ação indesejada)

Erros Tem  1  erro que praticamente todo mundo comete quando 
tenta (Big Idea)



Urgência

CHAMAR ATENÇÃO COM PROMESSA  
PODEROSA

Hoje você tem a chance de saber como (Big Idea) sem ter que 
(comportamento/ação indesejada)

Medo O que vai acontecer se você não conseguir (Big Idea), já 
pensou nisso?

Benefício Vou te ensinar a conquistar (Big Idea),  é  só  ficar aqui comigo 
mais um  pouco.

Curiosidade O que será que ela  fez para conseguir (Big Idea)?



Identificar o problema é identificar a pessoa com seus próprios 
problemas e realidade. 

É  falar  dela.  De  suas circunstâncias,  medos e desejos. 

Ela deve se sentir compreendida e aceita dentro daquele  
roteiro.

IDENTIFICAR O  PROBLEMA 



Eu não sei se você já passou por isso, mas muita gente [ explore as  
dores  mencionando os sentimentos,  as perdas. ]. 

E isso acontece porque [ descrever os motivos (erros que se 
comete) ] 

E o problema é que isso gera [ explorar mais ainda as dores ] e com 
isso acabam [ concluir com as grandes perdas, como sentimento de 
fracasso ou derrota, etc. mas tentar sintetizar em uma única ideia 
que centraliza a perspectiva de derrota ] 

Mas fique tranquilo,  pois neste  vídeo eu vou te ensinar com você 
pode [ reforço da Big IDEA ],  é só continuar aqui.

IDENTIFICAR O  PROBLEMA 
abordagem dor



Talvez você  não acredite, mas você também pode conseguir  
[ explore os desejos]. 

E isso possível por quê [ dê uma razão ] 

Talvez você não tenha conseguido ainda por quê [ explore erros, 
crenças  ou atitudes que comete  ] mas é possível resolver isso  e  
conquistar [ os benefícios desejados  ] 

E neste   vídeo eu vou te ensinar [ reforço da Big IDEA ],  é só 
continuar aqui.

IDENTIFICAR O  PROBLEMA 
abordagem desejo



APRESENTAR  SUAS CREDENCIAIS E 
GERAR AUTORIDADE



E sabe como eu sei disso, meu nome é [ seu nome ], e eu 
[ conte elementos da sua história que te credenciam a falar 
sobre o tema.  Eu disse história e não títulos e títulos e títulos. 
São pontos que, de preferencia, ajude a pessoa a se identificar 
com  sua história. ] 

APRESENTAR  SUAS CREDENCIAIS E 
GERAR AUTORIDADE



FORNECER SOLUÇÃO  (EDUCAR / 
INFORMAR / ENTRETER)

Você  vai explicar o conteúdo. Não precisa ensinar 
necessariamente o Como fazer , mas precisa dizer  O que fazer! 

Técnicas que pode utilizar: 

OPOSTOS: A x B (ex.: Basicamente existem 2 tipos de 
pessoas…) 

PASSOS: A solução  tem 3 passos.   1,  2,  3.



Baseado nesta minha vivência que eu identifiquei os 03  
elementos necessários para [Big IDEA] 

Elemento 1 [descrever o elemento e ensinar “o que”] 

Elemento 2 [descrever o elemento e ensinar “o que”] 

Elemento 3 [descrever o elemento e ensinar “o que”] 

[feche o assunto e aterrize na oferta] 

Isso faz sentido? Se faz quero  te convidar…

FORNECER SOLUÇÃO  (EDUCAR / 
INFORMAR / ENTRETER)

GANCHO PARA OFERTA



É hora de fazer a oferta.

OFERTA  OU OUTRA CHAMADA  PARA 
AÇÃO

Se for venda… convide para a comprar. 
Se for apenas conteúdo… pede para interagir e 
replicar. 
(faz sentido? compartilhe!)



É hora de fazer a oferta. Lembre que uma boa oferta tem  
alguns elementos: 
 
Percepção  de  valor Recebido MAIOR do que o Preço 
Cobrado.  

Escassez (tempo, vagas, itens, preço) 

Urgência (data limite)

OFERTA  OU OUTRA CHAMADA  PARA 
AÇÃO



PRÉ-LANÇAMENTO 
ANTECIPAÇÃO, CURIOSIDADE, GRUPO 
DE INTERESSADOS, EXCLUSIVIDADE E 

ESCASSEZ

venda em 2 etapas


