


BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

*As mentorias serão exclusivas para grupos corporativos acima de 30 participantes e ocorrerão 
após o último módulo.
* O participante deverá cumprir com o mínimo de 70% de assiduidade e entregar seu PDI e PDA 
vistado pelo seu superior.



• Desenvolver um modelo mental com foco no digital e no presencial
• Desenvolver novas habilidades de vender e atender com excelência no 

digital e no presencial.
• Aprimorar técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para vender 

mais e melhor.
• Certificar o desenvolvimento da sua equipe de vendas e de seus resul-

tados tangíveis.

OBJETIVO DO PROGRAMA

*O Programa não ensina a criar lojas virtuais e nem ecommerce.

PÚBLICO-ALVO
• Equipe de vendas (vendedor) que atua na distribuição e no B2B.
 



ESTRUTURA DO PROGRAMA

Atividades pré e pós módulo acontecerão offline, sendo disponibili-
zadas no ambiente virtual do participante e exigirão, em média, 1h 
semanal para dedicação. 
As aulas e a mentoria acontecerão ao vivo via plataforma digital.



MÓDULO II

MÓDULO I

Prospecção com funil de vendas
• Ferramentas potentes de prospecção: Matriz de prospecção e Triangu-

lação.                                                                 
•  Alinhando com a curva ABC.     
• O que são e como aplicar ações de cross, down e upselling de forma on-

line e presencial.                                                                                               

• O que são táticas de inbound e outbound marketing e como utilizá-las                                                     
• Como olhar para o ambiente mercadológico de forma mais estratégi-

ca.                                                                                                                                              
• Como vender mais Telefone-Telegram-WhatsApp-SMS-Chat e E-mail.                                                               
• Curva ABC e como utilizá-la de forma tática.                                                  
•	

Como vender mais e melhor no online



MÓDULO IV E V

MÓDULO III

Negociação e negociação avançada. 
• O Modelo mental do Negociador.                                                                                                             
• Como distinguir Posições e Interesses de Opções a Alternativas.                                                                                                                 
• Como descobrir e trabalhar uma Zona de Acordo Possível                                                                                
• Contornando e Gerindo Concessões.                                                                                                                                                                                                          
• Os 6 comportamentos para negociar melhor em alta performance.                                                                                                                                 
• Táticas e contra-táticas dem negociação avançada.                        
• TIP – Tempo, Informação e Poder.                                                                
• 
• 

• Como identificar o perfil do cliente de forma rápida.
• Qual ação tática utilizar para vender para cada perfil.
• Como a neurociência pode apoiar as vendas.
• 6 fatores motivacionais de compra.
• 5 Grandes Objeções de Vendas.
•	

 Excelência no atendimento.



• Painel de mercado: O que é este novo normal?
• Como utilizar de forma técnica os seis gatilhos mentais.
• A arte de fazer perguntas.
• Desenvolver a escuta atenta estruturada.

MÓDULO VI
Como vender durante o novo normal?

Resgate da jornada e orientação para construção e priorização de 
seus objetivos e resultados

�

MENTORIA



PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
• Ao final da jornada, o participante será certificado na Academia de Ven-

das mediante cumprimento do tripé: Assiduidade, PDI e PDA.

1. Assiduidade: O participante precisa ter 70% de frequência durante o pro-
grama inteiro, ou seja, só poderá faltar 02 dos 07 módulos.

2. Plano de Desenvolvimento Individual-PDI validado.  

3. Plano de Ação-PDA com seus primeiros resultados validados pelo gestor 
imediato.



 CRONOGRAMA

Módulos on line 
acontecerão:

20h as 22h 
(Horário de Brasília)

Em todas as aulas:

20 minutos antes do 
início de cada módulo.

Explicaremos o funcio-
namento do programa, o 
processo de certificação 
e provocaremos o ali-
nhamento de expectati-
vas líder/liderado.

Kickoff – 09/03 
1° Módulo -16/03
2º Módulo - 23/03
3º Módulo - 30/03
4º Módulo - 06/04
5º Módulo - 13/04
6º Módulo - 20/04
Mentoria –27/04



INVESTIMENTO

*valor por vaga

“Para grupos acima
 de 30 pessoas 

MENTORIA” 

*Os horários das mentorias setoriais acontecerão durante a semana seguinte ao 
término do módulo 6.
*Mentoria para grupos acima de 30 pessoas.



O QUE OS NOSSOS 
PARTICIPANTES DIZEM



QUER FAZER A INSCRIÇÃO DA 
SUA EQUIPE DE VENDAS?

Entre em contato com nossa equipe 
através dos números:

Ficou com alguma dúvida? 
Entre em contato com nossa equipe

(11)  99234-7261 (São Paulo e demais regiões)
(91) 98112-8447 (Belém e cidades próximas)
(92)98228-1000 (Manaus e cidades próximas)
 @obs_educacaoexecutiva
@obsoutitudebusiness

CLIQUE AQUI

Para se inscrever

www.obs.net.br

http://academia.obs.net.br/inscricaosindicatos



