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Prezado participante, 
 
Com mais de 2.500 clientes, 500 projetos de consultoria e 20.000 profissionais treinados, a ADVANCE é uma empresa de 
consultoria e treinamento em negócios para as áreas de gestão, marketing, vendas e canais. Temos orgulho de ter em nossa lista 
de clientes algumas das maiores empresas do Brasil como AWS, Benner, Cisco, Cogra, Consinco, DELL, DIMEP, Ellevo, FWC, 
Google, IBM, IDTrust, Intelidata, IUGU, Lenovo, Linx, Lumen (CenturyLink), Mega Sistemas, Neogrid, Neoway, Panasonic, Praxio, 
Propay, Quality, SalesForce, SAP, Sebrae, Semantix, Senior, Siagri, SkyOne, Softex, Synnex, Techne, Thomson Reuters, Totvs, 
Vivo, WDG (IBM), WK Sistemas, Zebra e Zendesk. 
 
Nossos clientes dizem que somos excelentes em resolver situações complexas e aumentar as vendas. 
 
Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a VENDER MAIS E MELHOR, para isto atuamos em 3 vetores de crescimento 
empresarial:  
• VETOR DE VENDAS - Implementação de processos de vendas, com treinamento e capacitação da equipe e gestores para 

garantir que todas as oportunidades geradas sejam aproveitadas, aumentando as vendas diretas e indiretas (canais) 

• VETOR DE MARKETING - Criação de engenhos de geração de demanda e de oportunidades, e ações para cada etapa do 
funil de vendas, encurtando o ciclo de vendas e aumentando as taxas de conversão 

• VETOR ESTRATÉGICO - Desenvolvimento da estratégia da empresa, para garantir os direcionadores e a integração entre 
marketing e vendas 

 

Tenho certeza de que o conteúdo deste workshop será extremamente útil para você e para sua empresa, 
assim como foi para mais de 20.000 profissionais que já participaram de nossos workshops. Aproveito para 
listar abaixo, alguns depoimentos de nossos clientes. 
 
Atenciosamente, 

 
Dagoberto Hajjar - Diretor Presidente - ADVANCE 
 
 

Depoimentos de alguns clientes: 
"De Agosto a Setembro de 2019, a Century Link Brasil investiu na capacitação de toda a equipe de vendas e pré-vendas. A 
ADVANCE Consulting foi a empresa escolhida para treinar seus profissionais sobre vendas consultivas e negociação de valor 
agregado. Através de uma metodologia diferenciada foi possível engajar os times e alinhar conhecimentos a respeito de técnicas e 
boas práticas sobre prospecção e qualificação de oportunidades. Outro ponto forte do treinamento foi entender o perfil do cliente 
para ofertar soluções adequadas a sua demanda. A Century Link está antenada com o perfil do “novo vendedor consultivo” e 
através da ADVANCE já foi possível perceber os resultados da capacitação"  
Rodrigo de Oliveira - Diretor de Negócios - Datacenter, Cloud e Segurança - CenturyLink 

"A credibilidade e senioridade da ADVANCE em lidar com os CEOs de nossos parceiros, no desafio de estruturar uma estratégia 
de Marketing e sua integração com vendas, foi fundamental para levarmos estes parceiros para um novo patamar de geração e 
execução de pipeline" 
Renata Rico - Alliances & Channels Director - SalesForce Brazil 

“Quero parabenizar a ADVANCE pelo treinamento realizado na NeoGrid. O retorno dos gestores comerciais, bem como dos 
vendedores foi excelente. Já percebemos no “dia a dia”, bem como em nossa construção de funil, o efeito do treinamento. 
Superamos a meta do primeiro trimestre e certamente, vocês contribuíram para esse sucesso!“ 
Bruno Teixeira - Diretor comercial - NeoGrid 

“A consultoria cumpriu com o papel desejado. Conseguimos avançar mais rapidamente com o conhecimento adquirido. Hoje 
depois de 6 meses da execução do projeto já contamos com mais de 15 canais. Neste ano devem representar 30% das receitas 
geradas” 
Tiago Zana Girelli - CEO - FBITS 

“A ADVANCE é um grande parceiro de treinamento da SAP, que vem nos apoiando em diversas ações de desenvolvimento de 
nossos canais de vendas. Durante o treinamento de marketing, tivemos a oportunidade de utilizar um modelo baseado em canvas, 
com exercícios práticos e interativos, tornando a experiência de aprendizado muito rica e produtiva! Os participantes aproveitaram 
bastante e nos passaram excelentes feedbacks!” 
Alexandra Tavares - Channel Development Manager - SAP Brasil 

“Já realizamos diversos trabalhos com a ADVANCE e todos foram entregues com muita qualidade, dedicação e olhar crítico. A 
ADVANCE nos ajudou a entender melhor nossos parceiros comerciais e nosso mercado de atuação, possibilitando um 
direcionamento eficaz de nossos esforços de marketing. Agradeço ao Dagoberto e equipe pela parceria e com certeza muitos 
projetos entre Microsoft e ADVANCE estão por vir”. 
Giovanna Garcia - Partner Channel Marketing Manager - Microsoft Brasil 
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Inspirando e gerenciando 
um time de alto desempenho

Material de apoio ao treinamento
(estará disponível por 3 dias)
O link e a senha de acesso ao material foi enviado por e-mail
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Time ADVANCE

Dagoberto Hajjar Cristina Hajjar Jorge Moukarzel Ines Precivalle

Helen Dwight Ivia Marin Silvino Lins Vera Lúcia da Silva Carlos Carnevali Paulo Cesar Faria

Com mais de 2.500 clientes, 500 projetos de consultoria e 20.000 profissionais treinados, 
a ADVANCE é uma empresa de consultoria e treinamento em VENDA$

Temos orgulho de atender desde grandes empresas até start-up, incluindo

Nossos clientes dizem que somos excelentes em resolver situações complexas e aumentar as vendas

ADVANCE Consulting
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Já brincou de
"telefone sem fio"?

O que acontece nesta 
brincadeira?

Comunicação

Uma boa comunicação é uma ferramenta essencial 
para alcançar a produtividade e manter fortes relações de trabalho 

em todos os níveis de uma organização

Empresas que investem tempo e energia neste sentido conquistam altos níveis 
de confiança entre os funcionários, levando ao 

aumento de produtividade, melhoria no clima interno e moral

Comunicação:
Estratégia e objetivos individuais

Resultados obtidos e recompensas
Comunicação entre as áreas
Comunicação com o mercado
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Comunicação com a contraparte

7% = conteúdo das palavras, tom da voz, ritmo e velocidade da fala
(recursos verbais)

93% = processo, linguagem 
corporal, expressão facial e forma 

de comunicação
(recursos não verbais)

Vamos tratar os 
aspectos VERBAIS

Comunicação

Comunicação é a ciência e arte de “escutar”
e falar “eficientemente”

As pessoas se preparam para falar... 
e dificilmente se preparam para escutar

Prepare-se para perguntar e escutar
Prepare-se para falar e escutar
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Comunicação

As pessoas tendem a ensaiar frases - o que faz com que elas sejam ditas de 
maneira “mecânica” e gerando pouco impacto positivo no colaborador(a)

A comunicação é um processo complicado, então, é extremamente difícil 
prever a reação exata do que será causado pela comunicação

Faça testes de checagem para saber se você 
realmente entendeu o colaborador(a) quis dizer

A comunicação é quase um milagre

(*) Omissão, Generalização e Distorção

Representação
Interna

Representação
Interna

C
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Símbolos e 
representações 

(palavras, 
gestos, etc.)

Símbolos e 
representações 

(palavras, 
gestos, etc.)

Re-enquadrar é uma forma de 
comunicar sob nova perspectiva

Crenças, valores, 
experiências, aspectos 
culturais, vida social e 
política, filtros(*), etc.
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Mapa das emoções

Raiva Ataque

Medo Inflexibilidade

Causa Efeito

Temos que 

identificar a emoção

na comunicação com o 

colaborador(a)

e tratar a CAUSA

e não o EFEITO

Cuidado para não desconectar o interlocutor
§ Anatomia do cérebro

§ Assim que você chegar para a “reunião”, 
a contraparte estará em “estado de alerta máximo”

§ Ao menor sinal de “perigo” a amígdala cerebelar para de enviar as mensagens para o 
neocortex, ou seja, a contraparte se “desconecta” da conversa

§ Você deverá fazer checagens constantes para ter certeza que a contraparte está conectada

Você e o colaborador(a) querem 
a mesma coisa: o sucesso!!!

Amígdala
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O compromisso tem que ser claro

Muitos “diálogos” fracassam durante seu desenvolvimento 

ou posteriormente a ele 

porque seus participantes entenderam mal 

ou acreditaram que tudo estava claro quando, 

na realidade, era só uma ilusão
Mas eu achei que...

Sistemas de análise de perfil comportamental
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Exercício individual
colaborador(a) 1 colaborador(a) 2 colaborador(a) 3

Nome do colaborador(a)

Perfil comportamental

Principal característica positiva

Principal característica negativa

Principal motivador

Principal medo

Como gerenciar este colaborador(a)

Comunicador Planejador
Catalisador
Expressivo
Extrovertido
Espontâneo

Comunicativo
Persuasivo

Otimista

Apoiador
Amigável
Estável

Calmo e paciente
Cooperativo
Diplomático

Leal
Conservador

Executor Analista
Controlador
Realizador
Dominante

Autoconfiante
Energético

Aceita e gosta de desafios
Competitivo e audacioso

Destemido e corajoso

Analítico
Minucioso

Lógico
Prudente
Preciso

Dedicado, aplicado e zeloso
Organizado

Muito conservador

Os 4 grupos de perfis

I S
D C
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Comunicador Planejador

Executor Analista

Profissionais típicos em cada perfil

Fundador(a) da empresa

Diretor(a) de marketing

Equipe de vendas

Diretor(a) de operações

Diretor(a) técnico

Diretor(a) de consultoria

Pré-vendas

Diretor(a) executivo

Diretor(a) comercial

Diretor(a) de estratégia e planejamento

Diretor(a) de governança

Diretor(a) de alianças e parcerias

Equipe de marketing

Comunicador Planejador

Executor Analista

Como eles reagem

Velocidade para tomar decisão (*)

Emoção                            Razão
Memória

(*) "feeling"
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Comunicador Planejador

Executor Analista

Principais aspectos positivos e negativos

(+)
Autoconfiante e otimista

Firme e determinado
Bom julgador das pessoas

É resoluto
É rápido e eficiente

(-)
"Pavio curto"

Frio e impetuoso
Arrogante e mandão

Obstinado
Dominador

(+)
Conversador e contagiante

Faz amigos facilmente
Cria entusiasmo

Conversa com emoção

(-)
Instabilidade emocional

Exagera muito
Ego exacerbado
Sempre atrasado
Desorganizado

(+)
Calmo, paciente

Bom ouvinte
Tem muitos amigos

Planeja antes de executar
Eficiente e caprichoso

(-)
Falta autoconfiança

Pessimista e teimoso
Não é muito cordial
Não gosta de liderar

É indeciso
Lento e preguiçoso

(+)
Ama música e artes
Gosta de reflexões

Perfeccionista
Tem autodisciplina

Faz amigos com cautela

(-)
Parece depressivo e triste

Pessimista
Orgulhoso

Critica demais os outros
Indeciso

Muito teórico, pouco prático

Motivadores profissionais e pessoais
Perfil comportamental Motivador
Comunicador Fama e fortuna
Planejador Participação
Analista Paz
Executor Poder e fortuna

Motivadores pessoais (exemplos)
Qualidade de vida
Ter mais tempo com a família
Morar fora do Brasil
Fazer MBA

Motivadores profissionais (exemplos)
Ser promovido
Ganhar prêmio de melhor diretor
Trabalhar na matriz fora do Brasil
Ganhar um MBA pago pela empresa

O que o interlocutor(a) 
DESEJA e eu posso 

ajudá-lo(a) a CONQUISTAR?
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O que o interlocutor(a) 
TEME e eu posso 

ajudá-lo(a) a EVITAR?

MEDOS
FUD = Fear, Uncertainty and Doubt

(Medo, incerteza e dúvida)

VUCA = Volatilidade, Incerteza,
Complexidade e Ambiguidade

Perfil comportamental Medos
Comunicador Medo de ficar sozinho

Medo de ser rejeitado
Medo de perder a qualidade de vida

Planejador Medo da mudança
Medo da opinião dos outros
Medo de se machucar nos relacionamentos
Medo de perder o controle 

Analista Medo de não ter avaliado todas as possibilidades 
Medo de confrontos
Medo do ridículo
Medo de não fazer com perfeição

Executor Medo de perder a posição
Medo do fracasso
Medo de reconhecer que errou 
Medo de perder a autonomia 

Como negociar com cada perfil

Invista no relacionamento
Mostre entusiasmo

Não apresse a discussão
Adote uma abordagem macro

Explore inovação, exclusividade, facilidade e rapidez

Ofereça muitos dados e detalhes
Comprovações de sucesso (casos)
Não apresse a tomada de decisão

Não exagere nos benefícios
Explore dados e comparações

Mostre que os riscos são mínimos

Incorpore o estilo “businessman”
Assegure que o tempo dele será bem utilizado

Foque em metas
Seja objetivo

Explore ganhar ou economizar 
tempo ou dinheiro

Crie clima de interação
Evite conflito

Explore trabalho em equipe e ser aceito pelo grupo
Ofereça segurança e apoio

Mostre que os riscos são pequenos

Comunicador Planejador

Executor Analista
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Mapeamentos dos colaboradores
Comunicador Planejador

Executor Analista
1.Comandante 2.Competidor 3.Administrador 4.Motivador 5.Vendedor 6.Diplomata 7.Aconselhador 8.Atendente 9.Professoral 10.Técnico 11.Especialista 12.Estrategista ou inventor 13.Controlador

1

2
3

13 11

9

7 84

5 6

12
10

Profissional

Material de apoio

Mapeamentos dos indicadores situacionais

Material de apoio

Colaborador Cargo Código En
er

gi
a

Ex
ig

ên
ci

a 
m

ei
o

A
pr

ov
ei

ta
m

en
to

M
or

al

Po
si

tiv
id

ad
e

Fl
ex

ib
ili

da
de

A
m

pl
itu

de

A
ut
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ot

iv
aç

ão

In
ci

ta
bi

lid
ad

e

Explicação
Colaborador Cargo B MA NA MA NA NA NB A NB

Total de testes feitos 1
% Baixo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% Normal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% Alto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Legenda: Executor Energia
MA = Muito alto Comunicador Índice de exigência do meio externo
A = Alto Planejador Índice de aproveitamento
NA = Normal para Alto Analista Moral
N = Normal Índice de positividade
NB = Normal para Baixo Índice de flexibilidade
B = Baixo Amplitude - importância do ambiente de trabalho
MB = Muito Baixo Automotivação

Incitabilidade
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Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

© ADVANCE Consulting, 2002-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing
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Quem é o seu líder preferido?

Por que?

Competências gerenciais

Fonte: Successful Manager’s Handbook
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Fonte: Successful Manager’s Handbook

Competências gerenciais
Objetivos para gerenciamento de colaboradores

Liderança
• Estimular a colaboração
• Comprometer e inspirar os colaboradores
• Treinar e desenvolver os colaboradores
• Desenvolver um time de talentos
• Influenciar os outros

Motivação e Encorajamento
• Ter orientação a resultados
• Liderar corajosamente

Avaliação e Análise
• Analisar todos os aspectos
• Utilizar julgamento justo
• Pensar estrategicamente

Objetivos para aprimoramento pessoal

Conhecimento de Negócios
• Utilizar habilidades técnicas e funcionais
• Utilizar discernimento financeiro
• Uso de ferramentas e tecnologia para aumentar a produtividade
• Promover governança corporativa e responsabilidade social

Autogerenciamento
• Praticar autodesenvolvimento
• Demonstrar adaptabilidade
• Inspirar confiança

Comunicação
• Escrever com efetividade
• Ouvir os outros
• Falar com impacto
• Promover comunicação aberta

Interpessoal
• Estimular a diversidade individual e cultural
• Gerenciar conflitos
• Construir relacionamentos

Objetivos da empresa

Planejamento e Execução
• Gerenciar as mudanças
• Ter orientação à execução
• Gerenciar e aperfeiçoar os processos
• Estabelecer planos

Estratégia
• Promover a perspectiva global
• Fidelizar os clientes
• Patrocinar mudanças e inovação
• Criar vantagem estratégica

Competências gerenciais

O que melhorar Como melhorar
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Liderança
§ O que os líderes tem em comum? Porque ele é admirado e seguido?

§ Porque tem conhecimento?  Tem força?  Tem um ideal?
§ Porque exerce medo? Porque sabe ACONSELHAR?

Gandhi
Martin Luther King   

Fidel

Golda Meir

Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores 
e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos

Liderança

A liderança está relacionada com a motivação, 
porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo ou equipe

Liderança é um comportamento que pode ser exercitado e aperfeiçoado

O líder conhece e USA os pontos fortes da sua equipe
• Sabe como e quando pode contar com a equipe
• Sabe como fazer a equipe dar o máximo de si

Profissionais de alto desempenho requerem um tratamento diferenciado, 
que só um líder pode prover
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Liderança
Quando os problemas ocorrem, 

o gestor(a) conta com o tempo e o senso de responsabilidade 
dos profissionais que gerencia

O líder conta também com seus corações e mentes

A bandeira do líder
O líder estabelece (escolhe ou desenvolve) uma bandeira 

e arregimenta pessoas para brigar por sua bandeira
O líder é visto e lembrado pela sua bandeira
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Discussão: qual é a sua bandeira?

Condescendência
São pessoas mais introspectivas, não gostam de se expor a risco e tem muito foco. Tem atenção às metas e gostam 
de cumpri-las. Preferem não emitir ordens imperativas e geralmente adotam uma liderança mais aberta a 
opiniões e sugestões. São mais abertos às críticas e tende a absorvê-las. Exerce liderança passando instruções e 
direcionando sua equipe para atingir os valores cujas necessidades foram explicadas 

Estilos de liderança (perfil comportamental)
Dominância

Tem dinamismo nas relações interpessoais, tomada de decisões rápidas, assume postura de comando, tem mais 
pulso e dominância. Expõem-se mais a riscos, gosta de mudanças. Prefere mais dar ordem a recebê-las. Uma 
pessoa que tem o ponto de Dominância mais elevado, geralmente exerce um tipo de liderança por comando, tendo 
pulso para determinar onde deseja chegar e passando mais ordens do que instruções. Não são muito abertos a 
sugestões

Informalidade
Tem desprendimento de regras e padrões pré-estabelecidos, é mais alegre e descontraído, mais voltado para 
pessoas do que para coisas e prefere alcançar seus objetivos através de diálogo e relacionamentos. O destaque neste 
ponto indica um líder mais franco e aberto. Agregador, este líder é geralmente mais informal nos relacionamentos 
pessoais

Formalidade
São focadas no trabalho, preferem alcançar seus objetivos pelo trabalho árduo do que pela conversa. São mais 
controladoras e jogam pelas regras do jogo. São mais racionais e formais e em sua maioria. Seu estilo de liderança é
mais formal e encurta as conversas e relacionamentos mais leves em detrimento ao início das atividades
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A diferença entre gerenciar e liderar
O gestor(a) O líder
Faz certo as coisas è Faz as coisas certas
Administra è Inova
Mantém o foco na organização è Mantém o foco nas pessoas
Tem uma visão tática (curto prazo) è Tem uma visão estratégica (longo prazo)
Pergunta como e quando è Pergunta o quê e para quê
Evita riscos è Assume riscos
Enfatiza táticas, processos e metas è Enfatiza estratégias e resultados
Aceita o status quo è Desafia o status quo
Aposta no controle è Aposta na confiança
Focaliza no presente è Focaliza no futuro
Busca a previsibilidade e a ordem è Busca a transformação e a excelência
É temido è É respeitado

Escolha 3 aspectos de liderança que você acha 
importante e que você deveria desenvolver

Aspectos de liderança

O que melhorar Como melhorar
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Liderança

Lideres não cuidam de resultados.
Líderes cuidam de pessoas.
E pessoas geram resultados!

Simon Sinek

crescimento envelhecimento

O ciclo de vida das organizações

Divórcio

Empreendedor 
não realizado

Envelhecimento 
precoce

Armadilha do 
fundador

Mortalidade 
infantil

CasoNamoro

Infância

Toca-toca

Adolescência

Plenitude

Estabilidade

Aristocracia

Burocracia incipiente

Burocracia

Morte

Ichak Adizes estudou o ciclo de vida das organizações desde a sua criação até o seu término, 
fazendo uma comparação com os organismos vivos
Cada estágio possui características e patologias
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O ciclo de vida das organizações

Divórcio

Empreendedor 
não realizado

Envelhecimento 
precoce

Armadilha do 
fundador

Mortalidade 
infantil

CasoNamoro

Infância

Toca-toca

Adolescência

Plenitude

Estabilidade

Aristocracia

Burocracia incipiente

Burocracia

Morte

Cada estágio requer habilidades e competências diferentes do seu corpo executivo
P = Produção
A = Administração
E = Empreendedorismo
I = Integração
P = muita produção
p = pouca produção

paEi

Paei

PaEi

pAEi

PAEi

PAeI

pAeI

pA-i

-A--

----

P

I

A

E

Comunicador Planejador

Executor Analista

Criando equipes de alto desempenho

Foco no aumento da 
PRODUTIVIDADE

Foco no aumento de 
RESULTADOS

Aumento 
sustentado
em 
resultados

Aumento 
imediato
em 
resultados

Foco no aumento 
de resultados e 
produtividade

Transformação 
Cultural (*)

Ferramentas
de gestão

Coaching

Processos
integrados

Metodologia
de gestão

Aumento 
imediato na 

produtividade

Aumento 
sustentado na 
produtividade(*) Transformação cultural

exige tempo e
persistência
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Crenças limitantes evitam mudanças

F = fear
U = uncertainty
D = doubt

O colaborador(a) congela e não age...

• Pensamento linear - a pessoa está presa no velho 
modelo de pensamento e no velho modo de viver. 
Agora estamos multi-conectados, multi-dispositivos

• Conformidade cultural - acha que precisa se comportar 
como sua "tribo" (grupo, família, etc.)

• Atalho neurológico - à medida que você envelhece, 
você tem mais conhecimento, mas você tem menos 
criatividade e assume menos risco

• "Eu mereço?"

• "Nada vai mudar" (a pessoa é cega para as tendências)

• "Não é possível. É muito difícil"

• "Eu sempre fiz isso, e funcionou bem"(as armadilhas do 
sucesso)

Temos que "destravar" o colaborador(a)

O sistema imunológico 
sempre atacará 

mudanças

O que você 
deveria fazer?

Pequenas mudanças ou "tudo de uma vez"?
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Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

Hora do cafezinho...

10 minutos
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1. Comunicação e perfil comportamental

2. O líder e o gestor

3. Construindo um time de alto desempenho

4. Reuniões de sucesso

Agenda

Como você comunica a 

estratégia da sua 

empresa?
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Comunicação da estratégia
O ideal é que logo em Janeiro, ocorra a comunicação do 
PLANO ESTRATÉGICO da empresa, enfatizando os pontos:

§ Organograma e uma breve explicação sobre o novo portfolio da empresa

§ Visão da empresa sobre tendências de mercado

§ Faturamento do ano que se encerrou

§ Meta de crescimento da empresa para o ano que está iniciando

§ Principais estratégias e ações para o crescimento para o ano que está iniciando

§ Processo de avaliação de desempenho, na perspectiva de desenvolvimento pessoal

Em época de pandemia o plano estratégico passou a ser trimestral...

Comunicação da estratégia da empresa

Macro-estratégia
(definida com todos os diretores)

Diretorias

Gerências

Colaboradores

Perspectivas

Como dar a responsabilidade para o colaborador(a)

Indicadores de desempenho
Gestão da execução
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Revisão formal

O processo de avaliação de desempenho

Visa estabelecer comprometimento 
com as metas

Adequação das metas com 
planejamento estratégico

3 meses6 meses

Identificar necessidades e ajudar 
colaborador(a)

Análise de desempenho e 
premiações

Apresentação do
Plano Estratégico

Colaborador(a) 
estabelece suas metas

Negociação
com supervisor(a)

Revisão Informal

Desenvolver uma equipe de alta performance

Objetivos da empresa 
• Refletir estratégia e crescimento da empresa 
• Discutir e adequar os objetivos em conjunto com colaboradores

Objetivos de aprimoramento profissional
• Visa desenvolver e refletir o crescimento individual de cada colaborador(a)
• Questionar o que o colaborador(a) espera da empresa e carreira
• Colaborador(a) indica necessidades de desenvolvimento e discute o que poderá ser feito
• Tipicamente 2 objetivos
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Como estabelecer os OBJETIVOS

Prático / Objetivo / Direto

O que / Quando / Quem

O QUE GANHO COM ISTO

Regra SMART

S à Specific ou específico 

M à Measurable ou mensurável 

A à Achievable ou realizável 

R à Relevant ou relevante 

T à Time bound ou com datas 

Acompanhamento ao longo do ano

Ajuda do gestor(a) e alta direção para remoção de barreiras
• Avaliações informais mensais 

• Avaliação formal anual

• Identificar obstáculos

• Definir ações necessárias

Aqui se estabelece a liderança
• Mentoria
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Revisão formal

Estabelece uma nota de 
auto avaliação

Mediante negociação com 
colaborador(a)

Desenvolvimento de carreira

Colaborador(a) faz 
auto-avaliação

Registro de resultados

Gestor(a) avalia
desempenho

Reunião de equalização das notas do time

10% Outstanding performance - TALENTOS - MANTER

30% Excellent performance - APRIMORAR

40% Fair performance - DESENVOLVER

20% Poor performance - TROCAR

Sistema Hayes 10,30,40,20
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O que é “coaching”

Uma série de interações de trabalho, 
contínuas e dinâmicas, entre o gestor(a) e seus 

subordinados diretos, 
projetadas para diagnosticar, corrigir e reforçar 

comportamentos específicos para cada profissional

Coaching funciona muito bem 
ALIADO aos treinamentos formais

Coaching
O termo vem da palavra “coach”, que significa técnico em inglês. Coaching é o ato 

de um técnico supervisionar, corrigir e motivar seus atletas.  É um processo que 
objetiva estimular e prover o desenvolvimento de habilidades e competências 

pessoais, facilitando assim o desempenho constante de alta performance

• É prioridade para os gestores
• É um instrumento para guiar, dar conselhos e sugestões, inspirar e motivar
• Reforça os esforços corretos, não os resultados (são consequência)
• É individualizado e personalizado

Exemplo de perguntas de coaching: 
“Qual o seu objetivo de carreira?” 
“Quais competências você sente que faltam para você atingir esse objetivo”? 
“Como você gostaria de desenvolver essas competências ?”
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Método Grow (estrutura da sessão de coaching) de John Whitmore

GOAL (metas): estabelecer uma meta, um objetivo a ser alcançado
Consiste essencialmente em responder à questão: "o que você quer ?" Pode parecer algo muito simples, mas é muito comum 
que o cliente tenha metas muito genéricas, do tipo "quero ser feliz" ou "quero resolver meus problemas", e que encontre grande 
dificuldade quando tentamos detalhar seus objetivos

WHAT (O que): estabelecer o plano de ações, passo a passo, detalhadamente (o que você vai fazer?)
Um plano de ações é o coração de todo processo; o cliente se compromete com um conjunto de ações que vai implantar até a 
sessão seguinte (normalmente as sessões são semanais), e a primeira atividade da próxima sessão vai ser o exame de como o 
plano de ações foi aplicado

OPTIONS (Opções): fazer um levantamento do caminho a ser percorrido (o que você pode fazer?)
Imagine alguém que vai viajar: ele identifica seu destino num mapa e estuda qual o melhor caminho a percorrer, preferindo uma
estrada que seja mais curta ou mais segura, por exemplo. Ao estudar opções podemos considerar relações de custo x benefício 
ou de graus de dificuldade

REALITY (Realidade): nessa etapa o cliente se dá conta de como está agora, o ponto de partida de seu trabalho
A pergunta básica seria "o que você quer que aconteça que não está acontecendo agora?" Em outras palavras, dar-se conta da 
situação atual, dos recursos (internos e externos) que tem disponíveis e dos obstáculos para o sucesso
Aqui muitas vezes ele vai entrar em contato com "crenças limitantes" que aumentam a real dimensão de seus problemas ou 
escondem sua real capacidade de resolvê-los, e que precisarão ser trabalhadas a partir de ferramentas específicas

O

A

C

H

CCOACH

Clarificar expectativas 

Observar o comportamento 

sugerir Ações 

Cobrar resultados

cHamar à responsabilidade
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Feedback

Quantitativo: baseado em resultados facilmente mensuráveis 
($ vendido; # propostas entregues)
• É mais fácil e confortável para os gestores

Qualitativo: mais difícil de medir e contextualizar 
(qualidade das visitas; nível de conhecimento do cliente ou produtos)

É a informação que retorna depois de analisados os resultados de um processo ou 
atividade. Pode ser isolado (informal) ou uma etapa formal do processo de coaching

Tem como objetivo o desenvolvimento das pessoas, visa mudança

Tem como base a confiança mútua

Feedback
§ Reconheça a necessidade de feedback
§ Forneça tanto feedback positivo como  de “melhoria”

§ USE FATOS E DADOS

§ Procure antes compreender o contexto
§ Saiba quando e como fornecer feedback
§ ELOGIE EM PÚBLICO, CRITIQUE EM PARTICULAR

§ Saiba também como recebê-lo
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Como fornecer feedback

§ Algumas melhores práticas
§ Fale em seu próprio nome
§ Não rotule
§ Não faça julgamentos
§ Não exagere
§ Seja sincero e direto ao dar feedback
§ Limite seu feedback ao que você tem certeza
§ Use exemplos específicos para ilustrar o que está sendo dito
§ Expresse a questão como uma declaração e não como uma pergunta
§ Seja construtivo ao sugerir idéias para melhoria
§ Use a perspectiva positiva e não a negativa ("eu faria assim...")(*)

Cuidado com assédio moral

Concentre-se no comportamento ou resultados, 
não na atitude ou na personalidade 

(*) Muitas vezes, como juízes ou julgadores, olhamos os pontos negativos, mas no feedback temos que enfatizar a solução e não o problema, a perspectiva positiva e não a negativa

Como receber feedback
§ Respire
§ Ouça cuidadosamente
§ Faça perguntas para melhor clareza - se não entendeu, pergunte!
§ Reconheça os pontos positivos
§ Organize com calma o que você ouviu
§ NÃO SE JUSTIFIQUE, não responda!

Muitos gestores têm dificuldades em receber feedback

§ Todos precisamos de tempo para entender os “pontos” a desenvolver
§ Veja de forma oportuna as habilidades que devam ser desenvolvidas

§ Crescimento pessoal e profissional

§ Lide de forma construtiva com discordâncias de desempenho 
§ Quebre suas resistências
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Comportamento defensivo
§ Comportamento defensivo 

§ Fico na minha posição rigidamente
§ Não ouço as pessoas 
§ Interpreto mal o que as pessoas dizem
§ Sinto que ninguém me entende
§ Fico facilmente irritado
§ Não quero falar sobre algumas coisas
§ Falta de humor

§ Mecanismos de defesa
§ Negação
§ Vítima
§ Crítico
§ Masoquista
§ Amigável
§ Busca reconhecimento

Algumas pessoas começam a 
rir quando estão nervosas...

Outras param de ouvir...

É importante fazer “checagem” constantemente 
para saber se o colaborador(a) ainda está ouvindo...

Feedback por perfil comportamental

Analítico: 
• Um feedback mal elaborado tende a reforçar a tendência de auto avaliação negativa que o 

analista tem de si mesmo. Uma boa devolutiva deve ser construtiva e estimulante para o analítico
• Os efeitos de uma repreensão ("bronca") são bastante duradouros nos analistas que ficarão 

"remoendo" frase por frase durante um longo período

Planejador:
• Por ser mais individualista, o feedback para o planejador tem mais efeito quando você o coloca 

diante de um desafio à sua capacidade

Comunicador:
• Num primeiro momento do feedback, o Comunicador pode se colocar numa posição de vítima
• É mais eficaz tratá-lo de forma indiferente, e ele se esforçará para reconquistar as atenções

Executor: 
• Ao dar um feedback a um executor, deve fazê-lo pensar que poderia ser melhor do que é
• O desafio o motiva
• Tirar seu poder e autonomia o desmotiva
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Como dar feedback por videoconferência

1. Procure usar vídeo para "ler" expressões faciais e linguagem corporal

2. Diga o propósito deste "encontro"

3. Explique a agenda e como serão as interações

4. Seja claro e DIRETO
• Use fatos e dados
• Concentre-se no comportamento ou nos resultados, NÃO na atitude ou na personalidade

5. Certifique-se de que a contraparte REALMENTE compreendeu a mensagem
• Checagem do entendimento - "você poderia resumir o que conversamos até agora?"
• Checagem emocional - "isto faz sentido para você?"

Todas as demais táticas de feedback continuam válidas...

Como fazer mentoria por videoconferência
1. Procure usar vídeo para "ler" expressões faciais e linguagem corporal

2. Deixe claro seu propósito de ajudar e de EVOLUÇÃO

3. Abra um documento compartilhado para trabalhar junto com o mentorado(a) 
em:
• Meta e objetivo desse processo de mentoria
• Situação atual
• Alternativas e opções de melhoria ou EVOLUÇÃO
• Plano de ações, com datas e pontos de checagem de CURTO PRAZO

4. Deixe que o mentorado(a) CONTRIBUA, não faça o plano por ele...

5. Certifique-se de que o mentorado(a) REALMENTE compreendeu a mensagem
• Checagem do entendimento - "o que conversamos aqui hoje?"
• Checagem emocional - "esta conversa fez sentido para você?"

Todas as demais táticas de mentoria continuam válidas...
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Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

© ADVANCE Consulting, 2002-2022 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

1. Comunicação e perfil comportamental

2. O líder e o gestor

3. Construindo um time de alto desempenho

4. Reuniões de sucesso

Agenda
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Por que as reuniões 
são "chatas"???

Reunião de novo...

Tenho tanta coisa parada 
em minha mesa 

precisando de ação 
rápida e estamos aqui...

e vai perguntar tudo 
igual...e vamos 

responder tudo igual...
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Preparação das reuniões
No mundo digital as interações são mais CURTAS, 
então, temos que ser mais organizados...

Estipular e divulgar a cadência

Mandar antecipadamente como lembrete:

• Lista de quem participará da reunião

• Quem é quem na lista de participação

• Agenda e tempo previsto para cada tópico

• Material para leitura ou análise 
(antigamente ninguém lia... hoje tem que ler...)

Como conduzir as reuniões por videoconferência

1. O organizador faz a abertura
• Objetivo da interação, perguntas a serem respondidas, decisões a serem feitas
• Agenda e dinâmica da interação

2. Compartilhamento das anotações da reunião

3. Interações CURTAS e checagem FREQUENTE do entendimento

4. Checagem final
• Checagem do entendimento
• Checagem emocional

5. Definição dos próximos passos

6. Leitura final das anotações da reunião com próximos passos

Procure usar vídeo para "ler" expressões faciais e linguagem corporal
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Os 5 tipos de reuniões semanais

Semana 1 Análise de resultados e planejamento

Semana 2 Análise de resultados individuais

Semana 3 Previsão de fechamento mensal da área

Semana 4 Mentoria em profundidade

Semana 5 Integração com outras áreas

1 - Análise de resultados e planejamento

Antes da reunião
Participantes montam os planos

Enviam para demais lerem

Na reunião
Discussão em grupo

Pós reunião
Participantes enviam planos com 

resultados das discussões e pontos de melhoria

Esta reunião deverá coincidir com o fechamento 
mensal, trimestral, semestral ou anual, onde terá 
como objetivo:

• Fechamento do mês com ajustes no plano de ações

• Fechamento do trimestre com estabelecimento de OKRs

• Fechamento do semestre com revisão de KPIs

• Fechamento do ano com estabelecimento de objetivos e KPIs
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2 - Reunião de análise de resultados individuais

Mentoria para melhorar a 

execução das 

atividades individuais, 

entender os movimentos mais 

recentes do colaborador(a) e 

rever as estratégias e 

planos de ação

Antes da reunião
Participante monta o relatório

Envia para gestor(a) ler

Na reunião
Discussão do relatório e pontos de melhoria

Pós reunião
Participante envia relatório com 

anotações da reunião e pontos de melhoria

3 - Reunião de previsão de fechamento mensal
Objetivo:
Garantir que atingiremos o 
resultado estabelecido na semana 1

Temos que analisar:
• Evolução
• Barreiras
• Necessidade de recursos
• Apoio de outras áreas

Temos que pensar:
• Como acelerar...

Antes da reunião
Gestor(a) monta o relatório com análises

Envia para demais lerem

Na reunião
Discussão em grupo

Pós reunião
Gestor(a) envia o relatório com as 

anotações da reunião e pontos de melhoria
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4 - Reunião de mentoria em profundidade
O gestor(a) deverá escolher alguns 
poucos colaboradores para fazer a 
mentoria em profundidade

Talvez a cada mês, o gestor(a) queira 
selecionar colaboradores diferentes, exemplo:

• Star Pool - colaboradores que estão em processo 
de formação para assumir lideranças

• Strategic - colaboradores que estão com papéis, 
funções ou clientes estratégicos

• Underperformer - colaboradores que estão com 
desempenho abaixo do esperado e precisam de 
orientação para recuperação

Antes da reunião
Gestor(a) e colaborador(a), em separado, montam 

seus relatórios com suas visões da situação
e possíveis ações de melhoria

Na reunião
Análise dos relatórios e mentoria

Pós reunião
Colaborador(a) envia o relatório com as 

anotações da reunião e pontos de melhoria

5 - Reunião de integração com outras áreas
(acontece quando o mês tem 5 semanas)

Pontos a discutir:
• SLAs que temos com outras áreas, status e 

ações de melhorias

• Qualidade dos serviços prestados para outras 
áreas e ações de melhorias

• Qualidade dos serviços recebidos de outras 
áreas e ações de melhorias

sua área

Marketing e 
vendas

Atendimento e 
suporte

Financeiro

Operações, 
consultoria e 

implementação

Administrativo 
e RH

TI

SLA = Service Level Agreement
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Avaliação pós reunião
§ Gestor(a)

q Eu indiquei com clareza o propósito da reunião
q Eu revisei as notas da última reunião
q Eu comuniquei a cada participante o que se espera dele na reunião
q Eu distribuí a agenda entre os convidados com a devida antecedência

§ Equipe/participantes
q Eu atualizei a(s) ferramentas(s) de gestão com a antecedência necessária
q Eu revi e aceitei os temas da agenda
q Eu revisei as notas da última reunião
q Eu fui preparado para a reunião
q Eu indiquei claramente minhas necessidades
q Eu saí com as orientações necessárias

Disciplina na condução das reuniões gerenciais

§ O respeito à duração de cada tema 
é de fundamental importância

§ O objetivo das reuniões gerenciais não é resolver 
problemas, mas avaliar situações

§ Se for detectada a necessidade de discutir por mais 
tempo um tema, deve ser marcada uma reunião 
específica para isso, fora da cadência
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Fatores de sucesso
• Respeitar horários das reuniões

• Foco: o que de fato temos que tratar, sem desvios de temas

• Objetividade: tema a ser discutido e solução proposta

• Trabalho colaborativo: desenvolver o espírito de time

• Trabalho criativo: fomentar novas ideias, novas alternativas

• Autonomia: promover a pró-atividade e autonomia

• Medir: identificar, objetivamente, o que foi melhorado

• Celebrar: reconhecer e promover o sucesso

equipe de alto 
desempenho

Lição de casa
Como você vai melhorar suas reuniões?
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Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

© ADVANCE Consulting, 2002-2021 - Todos os direitos reservados. Reprodução proibida sem a autorização expressa da ADVANCE Marketing

Antes de falar TCHAU...
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_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Escreva uma palavra ou uma frase que resuma O PONTO MAIS MARCANTE que você viu em cada módulo

Quais foram as mensagens-chave deste treinamento?

Conteúdo Link
eBooks
Manuais e Guias com formulários e ferramentas
Artigos

https://www.advanceconsulting.com.br/download

Vídeo-treinamento de vendas consultivas https://www.advanceconsulting.com.br/ctsv
Pesquisas do mercado de TI https://www.advanceconsulting.com.br/pesquisa
Treinamentos ADVANCE https://www.sympla.com.br/produtor/advance

Aprimoramento profissional

Certificado digital para publicar no Linkedin
https://www.advanceconsulting.com.br/linkedin
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ADVANCE Your Sales

ADVANCE Consulting

Advance Your Business
consultoria e treinamento para

vender mais e melhor

www.advanceconsulting.com.br


