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

Cópia dos slides

Guia do vendedor (formulários, modelos e planilhas) incluindo:

• Canvas para elaboração de uma apresentação

eBook "Apresentações Eficientes de Vendas"

Outros ebooks

Artigos

Conversando com o Tio Salim (PDF e Vídeo)

Se você não recebeu o link, mande e-mail para atendimento@advanceconsulting.com.br
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Ines Precivalle Annarumma
Inês conta com mais de 20 anos de experiência e vasto conhecimento 
nas áreas de vendas diretas, indiretas, gestão e vendas através de canais, 
gestão de equipes, estratégias de marketing para geração de demanda e 
oportunidades

Teve sua carreira centrada nas áreas Comercial e Marketing de 
grandes multinacionais de tecnologia como IBM, Microsoft e Compaq/HP

Inês ganhou diversos prêmios anuais de vendas, por superação 
de metas em todas as empresas em que trabalhou

Em 2006 foi convidada a ser sócia da ADVANCE onde coordena toda a área de treinamento, contando com mais 
de 20.000 profissionais treinados, incluindo executivos de empresas tais como: AMcom, AWS, Cisco, DELL, 
Grenke, IBM, Lenovo, Lumen (CenturyLink), Mega Sistemas, Neogrid, Neoway, SalesForce, SAP, Sebrae, 
Senior Sistemas, SkyOne, Softex, Thomson Reuters, Totvs, Zebra e Zendesk entre outros

Graduada em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo e MBA em Marketing de Serviços pela FIA/USP

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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1. O que é uma boa apresentação?

2. Planejando uma excelente apresentação

3. Estrutura, fluxo, ritmo e design

4. Táticas e melhores práticas

Agenda

1. O que é uma boa apresentação?

2. Planejando uma excelente apresentação

3. Estrutura, fluxo, ritmo e design

4. Táticas e melhores práticas

Agenda
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apresentação x documento

O que você tem que guardar deste módulo

Porque é importante desenvolver boas apresentações
Os executivos hoje tem excesso de informações
Trabalham muitas horas e todas sob grande tensão

Seu objetivo é MARCAR ou 
IMPACTAR os executivos 

para ser LEMBRADO

Participam de várias reuniões e apresentações por dia e no final do dia irão 
lembrar de alguns detalhes MARCANTES do que viram

Grande impacto gráfico
Baixo poder de retenção

Grande impacto gráfico
Pode gerar a retenção de um ou outro dado



5
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

(11) 3044-0867
www.advanceconsulting.com.br

advance@advanceconsulting.com.br

É fundamental entender o tipo da apresentação

Tipo de apresentação Tempo estimado
Apresentação executiva 15 a 30 minutos
Apresentação ou demonstração gerencial 30 minutos a 1 hora
Apresentação ou demonstração técnica 1 a 4 horas

Não será tratado 
neste treinamento

Cada tipo de apresentação exige uma estratégia e ações diferentes

Treinamento ou workshop presencial 1 a 3 dias
Treinamento ou workshop online 2 a 4 horas

Live ou entrevista 20 a 30 minutos

Powerpoint é usado para tudo...

Nestes casos, 
o documento 

é o "ator principal"

ADVANCE Consulting

Fazer manuais

Fazer textos com imagens que serão transformados em .PDF

Fazer apresentações que serão enviadas para que o cliente leia
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Diferenças entre apresentação, documento e tele-prompter

Apresentação
• Conteúdo preciso
• Design integrado e complementar ao conteúdo

Documento
• A apresentação-documento tem que ter detalhes suficientes para ser lida e entendida
• "Eu não vou poder comparecer a sua apresentação, mas me manda os slides..."

Tele-prompter
• O apresentador escreve muito para "lembrar do que tem para falar"
• O apresentador escreve muito para mostrar que conhece muito do assunto
• A empresa escreve muito para ter certeza que todos terão o mesmo discurso

98% de 
Satisfação dos 

Nossos Clientes

Apresentação
Retração de 3.9%

na economia

22% 21% 24% 22% 12%
Reduzi em mais de 15%

Reduzi de1 a 15%

Mantive o mesmo 

Aumentei entre 1 a 15%

Aumentei em mais de 15%

43%

Mercado de TI sofre com a CRISE

Pela primeira vez, desde 2012, as empresas de 
TI estão DEMITINDO mais do que 

CONTRATANDO

34%

Fonte: Pesquisa Trimestral da ADVANCE Consulting
E agora?

Balanceamento e coerência 
entre texto e imagem

Uso adequado de cores

Foto de impacto aumentando a 
taxa de absorção

(*) tipicamente apresentamos cada slide em 2:30 minutos



7
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

(11) 3044-0867
www.advanceconsulting.com.br

advance@advanceconsulting.com.br

Apresentação x documento
Handouts são materiais complementares que DEVEM ser entregues ao final 
de uma apresentação
• Permitirão que a audiência tenha os detalhes do que você falou
• Os handouts garantirão a "replicabilidade" do conteúdo dentro da empresa

Entregue o handout no final da apresentação 
e aponte os estão os pontos que você 
mencionou na apresentação

Evite entregar a cópia dos seus slides. Se 
eles foram muito bem montados para serem 
apresentados, então, não serão bons para ser 
lidos, ou seja, não é um bom material para 
circular sozinho.... folheto, brochura ou website com informações adicionais

Apresentação tele-prompter

Muitos apresentadores têm a tentação de ler, integralmente ou parcialmente, os 
slides "tele-prompter"

A audiência 
• Detesta porque a leitura é feita em ritmo diferente do seu
• Se confunde e se cansa
• Se aborrece
• Se desconecta

Se houver uma próxima vez a audiência pedirá para você mandar a apresentação 
que eles farão a leitura SEM VOCÊ

Você perdeu sua audiência e seu tempo
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Diferença entre o slide que será LIDO 
e o slide que será APRESENTADO

Estudo sobre o mercado de TI

§ As previsões para o segundo semestre são CAUTELOSAS
§ 34% das empresas reduzirão o quadro de colaboradores contra 24% 

que aumentarão

§ Os investimentos em marketing e vendas serão reduzidos

§ Os fabricantes de equipamentos e fornecedores de software básico 
reduziram drasticamente seus orçamentos de marketing para o segundo 
semestre

§ O grande foco estratégico das empresas estará em "Aumentar as 
Vendas" para recuperar o baixo resultado do segundo trimestre

Previsões para o segundo semestre

Quadro de colaboradores

Marketing

Vendas
slide que será lido

o conteúdo será o ator principal

slide que será apresentando
tem alto impacto visual e o apresentador ser o ator principal

Excesso de informações no slide
Quando você apresenta um slide com muita 
informação, a audiência, INVOLUNTARIAMENTE, 
começa a varrer o slide com os olhos procurando:
• Elementos gráficos
• Entender a relação entre elementos gráficos com o texto
• Fazer uma leitura rápida de todo o conteúdo
• Fazer uma leitura detalhada de pontos considerados importantes

Se, por acaso, o apresentador falar uma frase que não 
esteja no slide, então, a audiência perderá quase 1 minuto(*) 

para tentar localizar este conteúdo no slide

Durante estes 60 segundos(*), a audiência não ouviu 
o apresentador, e perderá toda a linha de raciocínio

Novamente, o apresentador quebrou a linha de raciocínio da audiência

As imagens foram adicionais à este slide apenas para causar confusão na leitura
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Desenvolver boas apresentações 
requer vários conhecimentos

Não é tarefa simples
Mas, o bom vendedor vive de fazer apresentações

Sobre você
• Pontos fortes e fracos

Sobre o ser humano
• Como funciona o cérebro
• Como as pessoas leem
• Como as pessoas se comunicam
• Influência do design na comunicação e entendimento

Sobre a audiência
• Mercado, empresa, dores, problemas, necessidades
• Influenciadores

Ciclo de vida da apresentação

Planejamento

Desenvolvimento 
do conteúdo

Aplicação gráfica 
e design

Treinamento

Ensaio (dry run)

Exibição

Aprendizado
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Tempo estimado para montar uma apresentação
Tempo Atividade

4 horas Pesquisar e coletar informações

1:30 hora Presentation Canvas (mapa estratégico da apresentação)

1 hora Mapear as ideias usando "post-its"

30 min Organizar e refinar as ideias

30 min "Sanity check" (checar com seus colegas)

30 min Esquematizar um esboço da estrutura e roteiro

16 horas Criar os conteúdo nos slides

8 horas Aplicar design

3 horas Ensaiar, ensaiar, ensaiar

35 horas TOTAL INVESTIDO (mais de 4 dias)

Conteúdo é fundamental, mas não é tudo...

"Eu estava inspirada e a 
audiência adorou!!!" 

Em uma apresentação existe muito mais 
sendo transferido do que apenas palavras

São os gestos, postura, expressão facial, contato visual, voz 
e cadência vocal, e...a paixão!!!

Existe uma parcela não-verbal e é aqui que está a mágica...
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Indo além do conteúdo...

Propósito A audiência quer sair da apresentação sentindo que ganhou algo de valor, profissional e pessoalmente. 
O apresentador tem que conectar o conteúdo com a mente e os corações da audiência

Harmonia
Hoje temos excesso de informações. O apresentador tem que sintetizar e criar relações entre 
informações de maneira a mostrar algo novo. Harmonia, em uma apresentação, é o conjunto da lógica, 
análise, síntese e intuição

História Um relatório é cheio de dados, fatos e tópicos. Uma apresentação, ao contrário de um relatório, deve 
contar uma história com começo, meio e fim para aumentar a taxa de absorção da audiência

Design Não é perfumaria, mas sim elementos gráficos, formatos, cores e padrões para aumentar a taxa de 
entendimento e absorção do conteúdo

Empatia Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse 
na mesma situação vivenciada por ela. É estabelecer uma sintonia com a audiência

Sorriso Os apresentadores com mais sucesso são aqueles que mantém um sorriso durante a maior parte da 
apresentação, criando um "clima favorável" e transmitindo confiança

Um pouco de neurolinguística

#2 estórias são lembradas, fatos ou fotos isolados não

#5 surpresas mantém a audiência CONECTADA e em estado de ALERTA 

#4 entendimento requer CONCRETUDE (8 a cada 10 pessoas não sabe o que é 
concretude...mas agora você vai saber para sempre)

#3 a memória é seletiva - ela vai guardar o que foi classificado como importante

#1 o cérebro retém uma informação por repetição ou forte emoção
#1 o cérebro retém uma informação por repetição ou forte emoção

#1 o cérebro retém uma informação por repetição ou forte emoção
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A evolução...

Rudimentar

Slides elegantes

Showman

Apresentação eficiente

Slides bem estruturados 
e com bom design

Apresentador com boas 
habilidades e técnicas

Conteúdo e forma sincronizados 
para que a apresentação fique 
"na mente" da audiência

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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?
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1. O que é uma boa apresentação?

2. Planejando uma excelente apresentação

3. Estrutura, fluxo, ritmo e design

4. Táticas e melhores práticas

Agenda

"estou falando com você!"

O que você tem que guardar deste módulo
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Começando com as ideias

Usar o Canvas
Estruture suas ideias com os post-its

Comece pelo "macro"

Só vá para o powerpoint
quando a ideia e o plano 

estiverem prontos

Audiência
Participante Cargo ou função PD GI NR PC AM
1.
2.
3.
4.
5.

Motivadores e emoções Benefícios para a audiência

Objetivos

Mensagem-chave

Pergunta-chave

Tempo

Contexto
Mercado

Cliente

Concorrentes

Estratégia de comunicação

Estratégia de fluxo

Estratégia de design

Agenda

Material complementar

Análise de riscos e alternativas



15
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

(11) 3044-0867
www.advanceconsulting.com.br

advance@advanceconsulting.com.br

Objetivos

Porque eu quero este cliente?

Porque eu quero esta oportunidade?

O que eu quero desta reunião ou apresentação?

O que eu vou considerar como um sucesso?

Tenha SOMENTE 1 OBJETIVO
• A maioria dos vendedores quer mostrar que a empresa faz de tudo e o cliente fica confuso
• Mostre apenas 1 coisa que seja importante para o cliente, se ele não se interessar, então, mostre outra

Mensagem-chave (rótulo)

O que pode ser um RÓTULO Exemplos de RÓTULOS para ficar na cabeça da audiência

Um diferencial de sua empresa A ACME é a empresa mais qualificada para atender as nossas 
necessidades

Um produto ou serviço que resolverá o problema do seu cliente O produto ACME-One é o mais adequado para atender nossas 
necessidades

A segurança que o cliente pode fechar o negócio com sua empresa A ACME atende todos os critérios de seleção e podemos partir para 
negociar preços

Uma tendência de mercado gerando senso de mudança O mercado mudará rapidamente e temos que tomar a decisão JÁ 
para não perder espaço

Em alguns caso repetimos a "mensagem-chave" várias vezes 
durante a apresentação para que ela "grude"

Escolha uma frase para ficar "grudada" na cabeça da audiência - RÓTULO (label)

Em outros casos, levamos o cliente até a "mensagem-chave", 
como se ele tivesse tido a ideia
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Pergunta-chave

Exemplos:
Entendo, então, que o próximo passo seja mandar a proposta comercial, certo?
Estou propondo, como próximos passos, estas 3 atividades. Todos estão de acordo?
Vocês acham que o produto que eu apresentei faz sentido para vocês?

É a pergunta que você deverá fazer para a audiência para saber se 
O SEU OBJETIVO FOI ATINGIDO

Não saia da reunião sem ter CERTEZA
que seu objetivo foi atingido

Não tenha vergonha de perguntar

Tempo

Tipo de apresentação Tempo estimado

Apresentação executiva (C-Level) 15 a 30 minutos

Apresentação ou demonstração gerencial 30 minutos a 1 hora

Apresentação ou demonstração técnica 1 a 4 horas

Quanto tempo você terá para apresentar?

Existe alguma flexibilidade?
Se for um evento grande com várias trilhas você não poderá nem atrasar, 
nem adiantar

Existe a necessidade de um Plano B?
Na hora da apresentação, se você tiver apenas metade do tempo previsto 
para apresentar, o que você fará?
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Contexto
Sobre o mercado
Tendências
Que informações são relevantes para o cliente?
O que eu posso agregar de valor ou ENSINAR AO CLIENTE?

Sobre o cliente
Dores, problemas e necessidades identificadas
REDE DE RELACIONAMENTO que eu articulei

Sobre os concorrentes
O que eles estão fazendo no mercado?
O que eles estão fazendo neste cliente?
Quais os seus pontos fortes e fracos com relação a concorrência?
Mensagem para mostrar diferenciais perante concorrência

Poder PD decisores, aprovadores, usuários, patrocinadores

Influência GI mentores, apoiadores, neutros, opositores

Nível de relacionamento NR excelente, bom, neutro ruim

Perfil comportamental PC executor, comunicador, planejador, analista

Adaptabilidade a mudanças AM inovador, visionário, pragmático, conservador e lento

Audiência

Motivação quem ganha o quê, quem perde o quê

Emoções paixões, sentimentos, desejos, medos, angústias e frustrações

Nome
Cargo / função
Que nível de informação esta pessoa tem sobre o que eu tenho a dizer
Porque esta pessoa estará na apresentação?
O que tira o sono desta pessoa e como eu posso ajudar a resolver?
O que esta pessoa quer de mim e da minha empresa?

Mapa da audiência
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Benefícios para a audiência

Técnica de apresentação:
"Estou falando com você!!!"

Você terá que mostrar os benefícios do que está oferecendo para cada um 
dos participantes

Em alguns casos, quando não temos informação suficiente sobre o cliente ou 
sobre os participantes, então, temos que dar referências com BENEFÍCIOS 
obtidos por outras empresas e cargos similares aos dos participantes

Benefícios para a audiência - exemplos

Isto é importante para você, João, porque reduzirá 
substancialmente o retrabalho da sua área

Maria, isto significa que você poderá reduzir o custo 
operacional em 10 a 15%

José, a maioria dos nossos clientes tiveram 
aumento de vendas de 5 a 10% depois que 
instalaram o nosso produto, sua empresa poderia, 
facilmente, aumentar as vendas em 15%
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Não desperdice o meu tempo!!!
Me diga algo que eu não sei...

Você, seguramente, tem muitas 
informações que o cliente não conhece e 
que não pode facilmente obter na Internet

Ao final da apresentação:
"O que aprendemos hoje?"
"O que chamou sua atenção?"

Estratégia de comunicação

Estratégia de comunicação
Como interagir com a audiência
Como fazer a audiência se apropriar da ideia
Como gerar o momento Ahá!

O poder da personalização
Como mostrar para o cliente que a apresentação foi 
"montada para ele"

Onde e quando devo usar
Discurso de elevador
Diferenciais da empresa e da solução
Diferenciais competitivos

Qual vai ser o storytelling (roteiro)?

Objetivo
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Estratégia de jornada e fluxo

Onde devo dar 
maior ênfase?

Grand
Finale

Início

Pontos fundamentais da JORNADA (apresentação)
Abertura
Momento "desconforto"
Proposta de valor única (solução)
Benefícios
Prova de conceito - Algo que substancie tudo o que você está falando 
como referência, casos de sucesso ou testemunho
Discurso de elevador
Recapitulando
Próximos passos

Fluxo
Como vou "enganchar" um tópico no outro?

Estratégia de design
Design não é perfumaria, mas sim elementos gráficos, formatos, cores e padrões 

para aumentar a taxa de entendimento e absorção do conteúdo

Que elementos gráficos eu deveria usar 
para ENFATIZAR o meu conteúdo?

Qual template usar?
Quais os ajustes necessários no slide 
master, handout master e notes master?

Neste momento apenas RABISQUE os elementos gráficos que você vai precisar
Deixe para elaborar os gráficos e buscar as imagens na fase de elaboração da apresentação
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Agenda

Seu objetivo é ter 
ATENÇÃO MÁXIMA 

nos slide de 
RECAPITULANDO e 
PRÓXIMOS PASSOS
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Listar os tópicos e tempo estimado para cada tópico

Tipicamente a audiência tem níveis de atenção
• Médio-alto no começo
• Alto logo depois, quando começam a entender o que está sendo apresentando e possíveis 

benefícios para quem está assistindo
• Depois o nível de atenção começa a cair até que a pessoa perceba que a apresentação está 

chegando no final

Material complementar

Tipo do material Prós e contras

Cópia dos slides 
apresentados

Se você elaborou muito bem os slides para serem apresentados, então, eles 
serão de pouca valia para serem lidos, consultados ou compartilhados

Cópia dos slides com NOTES Pode ser uma boa alternativa, desde que as "notas" estejam bem escritas, 
permitindo consulta e compartilhamento

Folhetos e brochuras É a melhor alternativa mas, ao final da apresentação, preferencialmente no 
slide RECAPITULANDO, você deveria apresentar e "folhear" o material para 
que os participantes saibam exatamente o que está sendo deixado e possam 
consultar e compartilhar 

O material complementar tem dois objetivos básicos: "consultar" e "compartilhar"

Comece a apresentação avisando que deixará material para consulta, assim, os 
participantes não precisarão tomar notas detalhadas

Quando o participante toma notas ele "perde" alguns pontos do discurso do palestrante 
e PRINCIPALMENTE perde a construção de um elo emocional
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Análise de riscos e alternativas - alguns exemplos

Risco Alternativas

O que pode dar errado? O que devo fazer?

O que eles podem querer negociar nesta reunião? Que concessões eu posso fazer?

E se o opositor começar a "jogar pedras"? Que postura adotar e como responder?

E se falarem do nosso "ponto fraco"? Como responder?

E se eles quiserem saber de preço já nesta primeira reunião? Como responder?

E se percebermos que existe "carta marcada"? Que postura adotar e como proceder?

E se o cliente tiver apenas metade do tempo previsto? O que e como apresentar?

E se o PC ou projetor não funcionarem? O que e como apresentar?

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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?
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Hora do cafezinho...

10 minutos

1. O que é uma boa apresentação?

2. Planejando uma excelente apresentação

3. Estrutura, fluxo, ritmo e design

4. Táticas e melhores práticas

Agenda
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varredura

O que você tem que guardar deste módulo

A jornada

Início da apresentação o 
participante está desinformado, 

com dúvidas ou mesmo 
resistente ao que você tem para 

falar

Ao final da apresentação 
você quer que os 

participantes estejam 
informados, acreditando no 
que você disse, e prontos 

para agir

A jornada é o caminho que você montará para levar a audiência 
do começo ao fim da apresentação

Montamos a jornada como um caminho de pedras (stepping stones) 
que chamamos ESTRUTURA DA JORNADA
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A jornada

Um bom apresentador captura as mentes dos participantes no início da 

apresentação, navega com elas através das várias partes, temas e ideias, nunca 

as deixando à deriva, e depositando-as ao final da jornada 

no ponto de definição das ações a executar

Estruturas de Jornada

Existem várias 
alternativas de estruturas 

de jornada

Tipicamente escolhemos 
1 ou no máximo 2 para 
elaborar a apresentação
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Exemplo de estrutura de jornada: linear
Tópicos dispostos linearmente para construir o raciocínio:
1. Ação & reação 
2. Problema & solução (ou questão & resolução)
3. Oportunidade & alavancagem 

Slide O que apresentar

1 Capa da apresentação
Quebra-gelo e rapport

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

3 elementos de empresas de alta taxa de crescimento

#1
Planejamento

#2
Foco em 
vendas

#3
Marketing

Exemplo de estrutura de jornada: numérica
Enumerar os elementos que serão apresentados

Elemento #1 : Planejamento

§ A metodologia de planejamento em época de crise é diferente...

§ Tem que ser prático e objetivo e responder:
§ Onde está o dinheiro?
§ O que eu posso oferecer para quem tem o dinheiro?
§ Como eu vou "aparecer no radar" de quem tem o dinheiro?  (este é o papel do 

marketing)
§ Como eu vou convencer quem tem o dinheiro a comprar o que eu estou 

oferecendo?   (este é o papel de vendas diretas ou canais)

§ Tem que olhar o mercado e analisar se está com as carteiras corretas
§ Carteira de produtos, serviços e tecnologia
§ Carteira de clientes
§ Carteira de colaboradores

Em especial a escolha da carteira de produtos, serviços e tecnologia tem sido 
altamente determinante na taxa de crescimento das empresas

Elemento #2 : Foco em vendas

§ Será que estou com o perfil correto de vendedores?
§ Será que não vale a pena fazer um teste para analisar o perfil comportamental e 

colocar os vendedores corretos nas posições mais adequadas?

§ Será que temos os instrumentos corretos para apoiar os vendedores?
§ Temos processos definidos?
§ Usamos metodologia para minimizar os riscos?
§ Usamos equipes de apoio à vendas para maximizar o tempo do vendedor?

§ Será que os vendedores estão treinados e capacitados 
adequadamente?
§ Eles conhecem os produtos e serviços?  
§ Eles têm discurso de negócios e discurso competitivo?
§ Eles sabem fazer vendas consultivas?
§ Eles sabem analisar o cliente e articular as melhores alternativas?
§ Existe boa previsibilidade em vendas?



27
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

(11) 3044-0867
www.advanceconsulting.com.br

advance@advanceconsulting.com.br

Exemplo de estrutura de jornada: cronológica
Apresentar segundo acontecimentos históricos

Uma história de aprimoramento em vendas
Primórdios 1990 2004 2006 2008 2010

1. Prospecção
Achar as oportunidades potenciais

2. Qualificação
Descobrir as possíveis necessidades

3. Ações de vendas
Convencer que sua solução é a mais adequada

4. Fechamento
Convertendo a oportunidade em venda

5. Atenção pós-vendas
Certificando-se que o cliente está satisfeito

6. Retenção
Certificando-se que o cliente compre de novo

SPIN Selling

Solution
Selling

Target Account 
Selling

Getting to Yes

Uma história de aprimoramento em vendas
Primórdios 1990 2004 2006 2008 2010

Qualificação

Prospecção

Pós-vendaCROSS SELLING/RETENÇÃO

Suspeita de oportunidade 
potencial

Avalia o sucesso
Busca novas oportunidades

Diagnóstico e criação de 
visão favorável

Dor admitida
(está procurando uma solução)

Negocia acesso ao 
poder

Seleciona estratégia 
competitiva

Qualifica a oportunidade

Ok?

Reengenharia da visão 
com seus diferenciais

Tem 
acesso ao 

poder?

Não

Sim
Não

Não

Não
Sim

Não

Não

Sim

Sim

Negociação e fechamento Fecha o negócio

Ações de vendas Desenvolve plano de avaliação
Exemplo de Plano:
• Confirma as dores
• Apresenta a visão da solução
• Demonstra as capacidades
• Apresenta a proposta
• Obtém aprovações técnica/legal/financeira

Sim

Dor latente
(não está procurando uma solução)

Planejamento e coleta 
de informações

Estimula o interesse

Descobre a dor ou um 
problema crítico

Não

Uma história de aprimoramento em vendas
Primórdios 1990 2004 2006 2008 2010

Modelo de Gestão Comercial
Gerenciamento da Força de Vendas
• Aprimoramento das previsões de vendas
• Avaliação dos profissionais
• Remuneração variável dos profissionais

Gerenciamento dos Clientes
• Geração de leads
• Planos de contas
• Inteligência de vendas
• Análise de perdas e ganhos

Gerenciamento das Oportunidades
• Busca, identificação e qualificação das oportunidades potenciais
• Análise estratégica
• Planejamento da oportunidade
• Gerenciamento da execução

Avaliação da 
Oportunidade

Desenvolvimento da 
Oportunidade

Elaboração da 
Proposta

Negociação 
do Contrato 

Avaliação do 
Cliente

Geração de 
Leads

Plano de Contas e 
Desenvolvimento 

do Cliente

Gerenciamento do Pipeline
• Análise do Pipeline
• Avaliação dos desvios
• Plano de recuperação

A gestão da equipe de vendas é um processo “matemático” que permite que a 
empresa tenha segurança nas negociações (quantidade e qualidade)

ERP - módulo de manufatura

Características
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
• Pellentesque vitae est turpis. Fusce convallis orci diam, vitae 

posuere massa iaculis vel. 
• Aliquam rutrum turpis vel purus tempor, ac auctor ante placerat. 

Nulla rutrum dolor et augue sodales, eget pretium lectus
sollicitudin.

Benefícios
• Lorem ipsum dolor sit amet

• Pellentesque vitae est turpis

• Aliquam rutrum turpis vel purus tempor

Exemplo de estrutura de jornada: modular
Apresentar módulos onde um tópico não depende de outro

ERP - módulo de análise e relatórios

Sinalizador
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Exemplo de estrutura de jornada: estudos de caso
Apresentar estudos de caso buscando despertar o interesse

Aumento de 
35% em vendas

Redução de 
15% dos custos

98% de 
Satisfação dos 

Nossos Clientes

Em caso de interesse, aprofundar o tema e fechar com "próximos passos" 

Caso #1 Caso #2

Você deve estar se 
perguntando...

Onde ele vai 
chegar com 

isto?
Como aumentar as 
vendas da nossa 

empresa?

Você deve estar se perguntando...

Exemplo de estrutura de jornada: perguntas retóricas
Colocar perguntas que a audiência normalmente faria e respondê-las

Em caso de interesse, aprofundar o tema e fechar com "próximos passos" 

Pergunta #1 Pergunta #2
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Exemplo de estrutura de jornada: comparações
Apresentar comparativos da sua empresa versus outras empresas concorrentes

Fluxo da apresentação

Momento
Ahá !!!

Temos que CONDUZIR o participante POUCO-A-POUCO 
desde o início da apresentação até o final

Temos que levá-lo até o MOMENTO AHÁ

Temos que CONDUZIR o pensamento do participante
Ele tem que pensar um pouco para chegar no Ahá

Ele não pode pensar MUITO para não DESCONECTAR
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O começo da apresentação

É um dos momentos mais críticos
• As pessoas ainda estão com a cabeça em outro lugar 
• Se você sair falando "à toda velocidade" a maioria da 

audiência irá se perder

Você tem que criar um momento para:
• Criar uma ruptura do que a audiência estava fazendo
• Ganhar a atenção total delas

Alternativas para um grande começo de apresentação

Algumas vezes tem que usar mais de um "truque" para conseguir a atenção total das pessoas

1. Pergunta de impacto Colocar uma pergunta para que todos pensem por um instante

2. Curiosidade ou 
analogia

Falar sobre um fato ou fazer uma analogia entre 2 fatos, não 
conhecidos pela audiência, gerando interesse, curiosidade ou 
despertando a atenção

3. Retrospectiva Falar sobre um fato do passado, resgatando saudosismo da audiência

4. Futurologia Falar sobre uma possibilidade do futuro, gerando interesse ou 
curiosidade

5. Fato engraçado Contar um fato engraçado ou "anedota"

6. Citação ou provérbio Frase de alguém ilustre, e conhecido da audiência, ou provérbio, 
relacionado ao tema que será abordado 

7. James Bond Começo "teatral" com uso de "pirotecnia" 
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Pontos comunicantes internos em uma apresentação
1. Referenciar a estrutura Referenciar a estrutura da apresentação (ou agenda) a medida que vai 

evoluindo

2. Transição lógica Mostrar como um assunto está relacionado com o assunto seguinte, 
criando uma linha lógica em toda a apresentação

3. Perguntas retóricas Ao final de cada assunto fazer uma "pergunta retórica" para ser 
respondida no assunto seguinte, criando elos entre os assuntos

4. Referência cruzada Fazer referências a assuntos já abordados na apresentação, para 
reforçar, e mencionar assuntos que ainda serão abordados, para 
despertar curiosidade

5. Fazendo a matemática Colocar a parte numérica em perspectiva para levar a audiência ao 
ponto de conclusão do cálculo

6. Recapitulando Parar a apresentação de tempos em tempos e recapitular o que foi 
apresentado

Pontos comunicantes internos em uma apresentação
7. Simetria Apresentar um tema ou ideia no começo da apresentação e voltar a ele 

SOMENTE NO FINAL da apresentação fechando a linha de raciocínio

8. Tema recorrente Apresentar um tema ou ideia no começo da apresentação e ir 
referenciando ele ao longo de todo o resto da apresentação

9. Mantra Usar uma frase ou "slogan" repetidas vezes na apresentação

10. Referenciando sua 
empresa ou produtos

Ao longo da apresentação referenciar, várias vezes, o nome da sua 
empresa, do seu produto ou oferta

11. Referenciando os
próximos passos

Ao longo da apresentação ir mostrando e reforçando os "próximos 
passos"

12. Enumerar tópicos Apresentar os tópicos enumerados EM ORDEM DECRESCENTE
(terminando com o mais importante)
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Elementos essenciais para o fluxo da apresentação

1. Claquetes

2. Pausas

3. Animações

1. Claquetes

Não ter claquete é o equivalente a ter uma frase super longa
• Quem está lendo fica até cansado com a frase longa e é muito mais difícil entender
• Frases curtas são mais fáceis de entender e permitem "respirar"

São fundamentais para "separar" um assunto do outro

Devem ser usadas como "ponto de checagem" para saber
• Se todos estão acompanhando
• Se todos estão concordando

Devemos fazer um breve resumo do assunto anterior e dar uma breve prévia 
do assunto a seguir, mesmo que seja apenas 1 frase curta
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2. Pausas
Quando você conta uma piada, você tem que dar um tempo para a audiência rir

Tenho uma amiga que consegue falar 200 palavras por minuto sem usar pontos ou 
vírgulas... J O interlocutor não consegue acompanhar e "abandona a conversa"...

Se está falando sobre um tema "árido" tem que dar um 
tempo para as pessoas pensarem e CONCORDAREM 
com o que você está falando

A pausa, se bem colocada, faz com que a audiência pense
• Ajuda a gerar curiosidade e suspense
• Ajuda a construir o momento Ahá

3. Uso de animações
As animações devem ser utilizada para:
• Destacar algum ponto
• Permitir "foco" sobre o que o apresentador está falando
• A animação deve estar coerente com que o apresentador está falando
• Ela não deve ser uma distração MAS SIM FOCO

Animação do protagonista e antagonista
• No cinema ou teatro sempre o protagonista aparece da esquerda para a direita e o antagonista da 

direita para a esquerda
• Use animação da esquerda para direta para itens positivos e da direta para a esquerda para itens 

negativos

Existem muitos tipos de animação diferente
• A maioria delas é "Carnavalesca"
• Procure usar apenas a animação que tem o nome de "aparecer" 
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Checando o roteiro pelo título dos slides
Entender

Dos slidesOs títulosApenas

LendoA história

• Bullet
• Bullet
• Bullet

• Bullet
• Bullet
• Bullet

Vendas

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Infra-estrutura

Transacional

EstratégicaInformações

Região Vendas (R$ M)
Norte 1,000$                 
Nordeste 2,000$                 
Centro-Oeste 3,000$                 
Sudeste 6,000$                 
Sul 4,000$                 

Ordem de leitura da audiência
Título do slide

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

1 2

3 4

Título do slide

Bullet 1
1 2

3 4

Bullet 2

Bullet 3

A audiência OCIDENTAL lê os slides 
em 4 grandes pontos

Então, este segundo slide terá uma 
taxa de absorção maior

O ponto "3" poderia ter uma "foto" 
reforçando o texto
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Animações e varredura visual

A cada animação que surge, o participante 

começa a ler o slide novamente, isto pode 

gerar confusão e exaustão

Título do slide

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

1 2

3 4

Use poucos elementos ou poucas 

animações OU cubra os elementos 
anteriores

O objetivo é MINIMIZAR a varredura visual

Ordem de leitura da audiência C-Level
Título do slide

• Bullet 1
• Bullet 2
• Bullet 3

1 2

3

Título do slide

Bullet 1
1 2

3

Bullet 2

Bullet 3

A audiência C-Level lê os slides em 
3 grandes pontos

Eles foram treinados para ler 
"top line" e "bottom line"

A maioria dos apresentadores 
menos experientes, usa a "zona 

morta" para colocar seu conteúdo 
mais relevante e coloca uma 

imagem na "Zona 3" Zona
Morta
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Ordem ALTERADA de leitura da audiência

Demonstrativo de resultados 

1

Algumas vezes você precisa ALTERAR 
a ordem de leitura "natural" do slide

Então, deverá usar SINALIZADORES 
para "navegar" a audiência

2

3

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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?
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1. O que é uma boa apresentação?

2. Planejando uma excelente apresentação

3. Estrutura, fluxo, ritmo e design

4. Táticas e melhores práticas

Agenda

Keep it simple

O que você tem que guardar deste módulo
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Regra de ouro: Criar, depois ajustar

Montar a apresentação inteira primeiro usando o lado racional do 
cérebro. Quem sabe montar um "rascunho" em papel mesmo para botar 
as ideias para fora...

Depois disto, ativar o lado emocional do cérebro para trabalhar o design 
com formato, cores, padrões e EMOÇÃO

Tentar fazer tudo junto significa perder produtividade e não ter um 
resultado tão bom

Do canvas para o rascunho e para a história final

Audiência
Participante Cargo ou função PD GI NR PC AM
1.
2.
3.
4.
5.

Motivadores e emoções Benefícios para a audiência

Objetivos

Mensagem-chave

Pergunta-chave

Tempo

Contexto
Mercado

Cliente

Concorrentes

Estratégia de comunicação

Estratégia de fluxo

Estratégia de design

Agenda

Material complementar

Análise de riscos e alternativas

Canvas
Planejamento

Rascunho
Preparação

Arte final
História
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Design não é PERFUMARIA
O QUE É OBJETIVO?

É o que quero alcançar!
Os objetivos devem ser “SMART”

§ Specific (Específico)

§ Measurable (Mensurável)

§ Achievable (Realizável)

§ Relevant (Relevante)

§ Time bound (Com datas)

§ Prático / Objetivo / Direto

§ O que / Quando / Quem

§ O QUE EU GANHO COM ISTO

Objetivo é que eu quero alcançar!

Os objetivos devem ser “SMART”
Specific (Específico)

Measurable (Mensurável)

Achievable (Realizável)

Relevant (Relevante)

Time bound (Com datas)

O que / Quando / Quem

O QUE EU 
GANHO

Escolha de todos os elementos 
do slide para AUMENTAR A 

TAXA DE ABSORÇÃO

O padrão visual de antigamente

Isto está ultrapassado...

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

$1,000	

$2,000	

$3,000	

$6,000	

$4,000	

VENDAS

Até pouco tempo ADORÁVAMOS usar gráficos 3D

E cores, sombras e artefatos...
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22% 21% 24% 22% 12%
Reduzi em mais de 15%

Reduzi de1 a 15%

Mantive o mesmo 

Aumentei entre 1 a 15%

Aumentei em mais de 15%

43%

Mercado de TI sofre com a CRISE

Pela primeira vez, desde 2012, as empresas de 
TI estão DEMITINDO mais do que 

CONTRATANDO

34%

Fonte: Pesquisa Trimestral da ADVANCE Consulting
E agora?

O objetivo do novo padrão visual

98% de 
Satisfação dos 

Nossos Clientes

Minimalista
Sem ruídos
Sem distrações

Foco no "que 
tem que ser 
LEMBRANDO"

Sutileza de cores e tamanhos de "fonts"

O novo padrão visual

Simplicidade
Elegância
Uso de espaços em branco
Sutileza (é duro, mas não é óbvio)
Naturalidade (não pode parecer artificial ou forçado)
Sem ruídos e distrações

Foco no "que 
tem que ser 

LEMBRANDO" (*)
(*) O cérebro armazena uma memória por repetição 
ou quando está associada à uma forte emoção
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Uma imagem vale mais do que mil palavras
(desde que a imagem seja escolhida corretamente)

Imagem recolorida
O Powerpoint permite que você, facilmente, mude as cores de uma 

determinada imagem ou mesmo faça o fundo desaparecer (transparente)
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Contraste
Pouco contraste Muito contraste

Utilizado para enfatizar um texto, gráfico ou ideia

Colocar um slide de fundo preto no meio de uma 
apresentação de slides de fundo branco é um 
EXCELENTE contraste !!!

Muitas multinacionais têm templates cheios de 
imagens que tiram o contraste dos elementos e 
das ideias...

Uso de imagens
Preocupações do gestor de canais

§ Como maximizar o desempenho dos canais?

§ Como ajudá-los na gestão dos negócios?

§ Como ajudá-los a gerar demanda no mercado?

§ Como fazê-los vender mais e melhor?

Preocupações do gestor de canais

Como maximizar o desempenho dos canais?

Como ajudá-los na gestão dos negócios?

Como ajudá-los a gerar demanda no mercado?

Como fazê-los vender mais e melhor?

COMO FAZÊ-LOS 
VENDER MAIS
E MELHOR?

COMO MAXIMIZAR O 
DESEMPENHO DOS 
INTERMEDIÁRIOS?

COMO AJUDÁ-LOS NA 
GESTÃO DOS NEGÓCIOS?

COMO AJUDÁ-LOS A 
GERAR DEMANDA NO 
MERCADO?

Preocupações do gestor de canais

Ajudam muito no 
REFORÇO da comunicação, 

adicionando EMOÇÃO
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Sempre colocar a imagem olhando para o texto

Temos a tendência de 

olhar para onde os 

outros estão olhando... 

mesmo que seja uma 

figura..."Vamos colocar um 
homem na lua e trazê-lo 
de volta à salvo até o 
final desta década"

John F. Kennedy

"Vamos colocar um 
homem na lua e trazê-lo 
de volta à salvo até o 
final desta década"

John F. Kennedy

Qual dos slides é mais "confortável"?

Principais treinamentos

Oferecemos treinamentos em gestão, marketing e vendas:

§ Gestão
§ Empreendedorismo e plano de negócios
§ Planejamento estratégico
§ Planejamento estratégico em cloud computing
§ Estabelecendo alianças estratégicas 

§ Marketing
§ Planejamento de marketing
§ Marketing e geração de demanda
§ Precificação de produtos e serviços

§ Vendas diretas
§ Vendas consultivas – módulo básico
§ Vendas consultivas – módulo avançado
§ Gestão de equipe de vendas
§ Eficiência em vendas

§ Vendas indiretas (canais de vendas e distribuição)
§ Planejamento de canais
§ Gestão de canais

Principais treinamentos

Oferecemos treinamentos em gestão, marketing e vendas:

§ Gestão
§ Empreendedorismo e plano de negócios
§ Planejamento estratégico
§ Planejamento estratégico em cloud computing
§ Estabelecendo alianças estratégicas 

§ Marketing
§ Planejamento de marketing
§ Marketing e geração de demanda
§ Precificação de produtos e serviços

§ Vendas diretas
§ Vendas consultivas – módulo básico
§ Vendas consultivas – módulo avançado
§ Gestão de equipe de vendas
§ Eficiência em vendas

§ Vendas indiretas (canais de vendas e distribuição)
§ Planejamento de canais
§ Gestão de canais

Alguns cuidados com o uso de imagens
Bons resultados de vendas

Vendas

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Título
• Bullet
• Bullet
• Bullet

Imagem não está EM SINTONIA com o gráfico

Não usar a imagem sempre na mesma 
posição (efeito "banner")

Quando o cérebro perceber que a imagem 
está sempre na mesma posição ele vai 

PARAR DE LER a imagem

Título
Vendas

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul
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Associação de texto com imagens
A audiência associa uma imagem com o texto mostrado

Usar a mesma imagem 
várias vezes pode causar 

confusão mental e diminuir a 

taxa de absorção

98% de 
Satisfação dos 

Nossos Clientes

Vamos reduzir 
os custos da 

empresa

Se o cérebro associou a imagem1 com o texto do slide1, então, quando ele olhar novamente a 
imagem em outro slide fará CONFUSÃO e provavelmente descartará o conteúdo dos 2 slides

Nosso entendimento dos problemas enfrentados

Gerando baixo resultado de vendas

Levantamento, junto com as equipe de marketing e vendas, apontou:

• Falta de agilidade para lançamento de campanhas de geração de demanda

• Falta de oportunidades no funil de vendas

• Baixo desempenho da equipe de vendas

Uso de "pano de fundo" (a favor e contra sua história)
Nosso entendimento dos problemas enfrentados
§ Fizemos um levantamento, junto com as equipe de marketing e vendas, 

sobre os problemas e necessidades atualmente enfrentados por sua 
empresa e identificamos:
§ Falta de agilidade para lançamento de campanhas de geração de demanda
§ Falta de oportunidades no funil de vendas
§ Baixo desempenho da equipe de vendas

§ Gerando, então baixo resultado de vendas

Nosso entendimento dos problemas enfrentados
§ Fizemos um levantamento, junto com as equipe de marketing e vendas, 

sobre os problemas e necessidades atualmente enfrentados por sua 
empresa e identificamos:
§ Falta de agilidade para lançamento de campanhas de geração de demanda
§ Falta de oportunidades no funil de vendas
§ Baixo desempenho da equipe de vendas

§ Gerando, então baixo resultado de vendas

Algumas vezes 
somos OBRIGADOS
a usar um pano de 

fundo muito 
"rebuscado"

A alternativa é 
trabalhar com 
retângulos e 

transparência

Nosso entendimento dos problemas enfrentados
§ Levantamento, junto com as equipe de marketing e vendas, apontou:

§ Falta de agilidade para lançamento de campanhas de geração de demanda

§ Falta de oportunidades no funil de vendas

§ Baixo desempenho da equipe de vendas

Gerando baixo resultado de vendas

O pano de fundo, 
como qualquer outra 

imagem, deve ter 
SINERGIA com o 

texto

O cérebro tentará encontrar o que a imagem tem a ver com o 
texto e, enquanto não encontrar a audiência está 

DESCONECTADA

Forma 
"mais segura" 
de apresentar 
para o C-Level
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Uso do seu logo no slide...
Antigamente colocávamos a 

LOGOMARCA em todos os slides

Acreditávamos que isto reforçaria nossa 
MARCA, ou seja, BRANDING

O mundo mudou...

Hoje colocamos o logo no 
PRIMEIRO e no ÚLTIMO slide

Em todos os demais slides queremos ter a 
atenção TOTALMENTE voltada para o 

conteúdo 

Navegando a audiência em slides com muita informação

Situação do planejamento das empresas Crescimento do ano 

passado (2015)

Crescimento previsto 

para 2016

Ainda não pensei nas estratégias ou ações para 2016 9.80 % 7.60 %

Já pensei, mas ainda não cheguei a uma conclusão 7.65 % 13.06 %

Já sei o que vou fazer, 

mas ainda não tive tempo de escrever ou formalizar
10.75 % 13.44 %

Já fiz o plano com estratégias e ações 10.86 % 13.56 %

Já fiz o plano com estratégias e ações, 

discutindo e comunicando aos diretores
12.87 % 17.80 %

setas para 
navegar a 
audiência

% do faturamento das empresas nas ofertas CLOUD

19% 
13% 

45% 

12% 

2% 

3% 

11% 

9% 

2% 

4% 

4% 

2% 

1% 

10% 

6% 

76% 
81% 

29% 

69% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

IaaS PaaS SaaS Managed 
Services 

N/A 

Mais de 71% 

Entre 51% a 70% 

Entre 31% e 50% 

Entre 11% e 30% 

Menos de 10% 

10% das empresas 
entrevistadas oferecem 

Managed Services 
(Serviços Gerenciados) e 
esta oferta é mais de 50% 

do faturamento da 
empresa

15% das empresas tem 
mais de 50% do 

faturamento vindo de 
ofertas SaaS

1

1

2

2

Algumas vezes temos que apresentar gráficos e 
tabelas com muitos dados e NÃO QUEREMOS 
que a audiência se perca ou se desconecte do 

que estamos falando

Então usamos círculos vermelhos para 
"navegar" a audiência

Exemplo de slide com "navegação"

Exemplo de tabela com "navegação"



46
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

(11) 3044-0867
www.advanceconsulting.com.br

advance@advanceconsulting.com.br

Sinalizadores para navegação da audiência

3.30 3.34

3.67

3.05 3.04

3.30
3.413.41 3.44

3.53

3.16 3.14

3.72

3.46

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Avaliação geral Marca e comunicação Área 
comercial

Área de 
suporte

Área de customização / 
específico

Área de 
consultoria

Área de 
treinamento

2016 2015

Pesquisa de satisfação de clientes

A média deste ano foi altamente impactada pela satisfação MENOR na área de consultoria

Círculos ou retângulos 

Vermelho para negativo

Verde para positivo

Setas ou cores

Tamanho da "font"
COR do texto

Uso de negrito

Expectativa de crescimento das empresas entrevistadas

Expectativa de crescimento dos empresários de TI para 2016

Expectativa de crescimento do mercado de TI 5.7 %

Expectativa de crescimento da empresa do entrevistado 14.6 %

Em todas as pesquisas que fizemos, desde 2009, os empresários de TI 

atribuem uma expectativa de crescimento para sua empresa ACIMA da 

expectativa que ele tem para o crescimento do mercado de TI

A partir de 2015 temos que lembrar, sempre, da inflação
Uma taxa de crescimento de 5.7% ficará abaixo da inflação!!!

As pessoas têm dificuldade para ler o 
slide e ouvir você ao mesmo tempo

Não deixe que elas "parem de ouvir" para:
• Entender sua linha de raciocínio
• Fazer contas

Neste momento você perdeu a conexão por 
alguns instantes PRECIOSOS !!!
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Técnica: não me faça pensar!

Não queremos que a audiência 
PENSE ou faça CÁLCULOS 

não queremos que a audiência se desconecte

Então, temos que sinalizar os cálculos que 
seriam feitos pela audiência

Se você colocar um valor em USD as 
pessoas VÃO PARAR, mentalmente, para 

fazer a conversão para R$

Regra de ouro

Keep it simple

Keep it white

Keep it interesting

And Keep it 3 J
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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?

O que pedimos para você "guardar" no 
começo do módulo?

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

Antes de falar TCHAU...



49
ADVANCE - Advance Your Business
R. Afonso Bras 473 - 1 andar - Vila Nova Conceição
04511-011 - São Paulo - SP

(11) 3044-0867
www.advanceconsulting.com.br

advance@advanceconsulting.com.br

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

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

ADVANCE Your Sales

ADVANCE Consulting

Advance Your Business
consultoria e treinamento para

vender mais e melhor

www.advanceconsulting.com.br


