
 

 

Certificação de participante 

 

Nome do participante:  
 

Nome do certificador:  
 

Data da certificação:  
 

 

Categoria de avaliação Nota 

Venda consultiva 
Demonstrou conhecimento sobre o mercado ou segmento do cliente 

• Usou uma táticas de abordagem ao cliente: 

• Tática#1 - falar de potencias dores, problemas ou necessidades que o cliente possa ter 

• Tática#2 - falar de casos de sucesso ou casos de uso para que o cliente se identifique 

• Tática#3 - usar referências (pessoas, empresas, instituições, etc.) 

• Tática#4 - falar de campanhas ou material de marketing enviado 

• Articulou bem o discurso de elevador 

• Identificou corretamente o desafio do cliente (dor, problema ou necessidades) usando o SPIN 

• Identificou se, realisticamente, existe uma oportunidade usando BANT ou SF-BANT-CS 

• Identificou e tratou as objeções 
 

 

Apresentação em 9 passos 
Demonstrou que preparou adequadamente e conduziu corretamente: 
1. Capa da apresentação e quebra-gelo e rapport (relação empática) 
2. Apresentação pessoal 
3. Agenda 
4. O mercado 
5. O DESAFIO 
6. A solução 
7. Casos de sucesso e benefícios 
8. Sua empresa 
9. Próximos passos 
 

 

Venda de VALOR 

• Demonstrou conhecimento sobre o mercado ou segmento do cliente 

• Ficou claro como as soluções apresentadas endereçam os desafios do cliente 

• Articulou VALOR, apresentando fatos novos, dados, pesquisas, e fazendo recomendações 

• Apresentou casos de clientes-referências 

• Se diferenciou da concorrência  

• Demonstrou ter criado uma rede de relacionamentos 

• Criou uma tensão construtiva no cliente, acelerando o processo de decisão (próximos passos) 

• Fez as checagens fundamentais 

• DRIP Content Check - checagem do entendimento 

• DRIP Emotion Check - checagem emocional 
 

 

Exibição 

• Bom uso de postura, expressão facial e gestos 

• Bom uso de articulação vocal, ênfases e uso de vogais 

• Bom uso de concentração e respiração 

• Não usou cacoetes de barreiras verbais (vícios de linguagem) 

• Estabeleceu contato visual com todos da audiência 

• Estabeleceu "rapport" com todos da audiência 
 

 

AVALIAÇÃO TOTAL  

 
Comentários do certificador: 
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