
R. Afonso Bras 473 – 1 andar
04511-011 São Paulo / SP – tel (11) 3044-0867

www.advanceconsulting.com.br
advance@advanceconsulting.com.br

ADVANCE Your SalesADVANCE Your Sales

Como 
apresentar 

eficientemente



 

ADVANCE Marketing  www.advanceconsulting.com.br 
Rua Afonso Braz, 473 - 1 andar  advance@advanceconsulting.com.br 
04511-011 Vila Nova Conceição - São Paulo/SP  (11) 3044-0867 

 
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:

• 9 passos para montar uma apresentação de sucesso

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. A importância das boas apresentações

2. Táticas e melhores práticas

3. Exibição (show time)

4. Check-list do apresentador

Agenda

1. A importância das boas apresentações

2. Táticas e melhores práticas

3. Exibição (show time)

4. Check-list do apresentador

Agenda
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ET de Varginha

O que você tem que guardar deste módulo

A importância de contar histórias

Aumentam sensivelmente a taxa de absorção

A história, bem contada, é ENVOLVENTE
• Todos ficam atentos
• São levados pouco a pouco até o final

Pontos-chave: Jornada, Fluxo e VOZ
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Contando histórias
Então, a mãe disse:

Tome cuidado, não pare para conversar com 
ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho 
certo. Há muitos perigos na floresta! 

E a chapeuzinho vermelho respondeu rapidamente:
Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe

Então, a mãe arrumou as broas em um cesto e colocou 
também um pote de geléia e um tablete de manteiga

A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga 
fresquinha e geléia

Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora
A mata era cerrada e escura 

Têm a dinâmica de uma "conversa"

O cérebro não consegue distinguir 
entre "ouvir ou ler uma narrativa em 

formato de conversa" ou 
"efetivamente participar da 

conversa"

Então, o cérebro presta mais 
atenção porque ele acha que está 

participando da conversa!!!

Contando uma história de criança

Apresenta o vilão

Mostra porque o vilão é mau ou como ele virou mau

Surge o mocinho para lutar contra o vilão

O mocinho salva todo mundo

O "CONFLITO" é a parte mais importante da história
Sem conflito a história é chata

O conflito contrasta o VILÃO e o MOCINHO e prepara para o GRAN FINALE
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Contando uma história para o seu cliente

Apresentar as causas ou os impactos
• Mapa das dores

Apresentar o problema identificado no cliente
• Que pode ser resolvido pela sua empresa e por seus produtos
• Mencionando a "fonte", ou seja, os profissionais do cliente que identificaram o problema

O CONFLITO ou a BATALHA - "é difícil, mas nós conseguimos"
• Suas habilidade e competências em resolver (diferenciais e referências)
• VALOR da solução proposta (casos de sucesso e benefícios esperados)
• Mostrar que a concorrência não conseguirá ajudar a vencer a batalha

Apresentar a solução para o problema identificado
• Os produtos e serviços envolvidos

GRAN FINALE - "a salvação"
• Acordo para seguir em frente com a negociação

Explicitando o contraste do vilão e do mocinho

O cérebro reconhece o contraste, 
subconscientemente, e aumenta 

a taxa de absorção



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

Você lembra das histórias

Muito provavelmente você não sabe 
nem da metade da história, mas elas te 

marcaram para a vida toda...

Elas foram contadas no boca-a-boca, 
em uma época que nem existia a 

Internet...

O que faz uma história ser tão 
marcante?

Homem do saco

Chupa cabras

ET de Varginha

Loira do banheiro

O espírito do jogo do copo

Taxista roubador de rins

Provérbios e slogans foram feitos para "marcar"
Provérbio = dito popular = forma de transmitir o conhecimento

Exemplos de provérbios:
• Mais vale um pássaro na mão do que dois voando
• Cavalo dado não se olha os dentes
• Daí a César o que é de César
• Águas passadas não movem moinho
• A pressa é a inimiga da perfeição
• Casa de ferreiro, espeto é de pau
• Errar é humano

Exemplos de slogans:
• Mil e uma utilidades
• A cerveja que desce redondo
• Tomou Doril... a dor sumiu...
• Eu sou você amanhã
• Você conhece, você confia
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A bandeira do líder é feita para marcar
O líder estabelece (escolhe ou desenvolve) uma bandeira e arregimenta pessoas 
para brigar por sua bandeira

Exemplos
• A caminho dos R$ 2 Bilhões
• 100 novos clientes
• Faremos 1% melhor a cada dia do ano
• Crush Reebok (esmagar a Reebok)

A Polícia Federal usa nomes "marcantes" 
para designar suas operações
• Lava-Jato

• Mar de Lama (investigou desvios no dinheiro destinado a 
Governador Valadares pelas chuvas)

• Carbono 14 (desdobramento dos casos de Celso Daniel e 
Mensalão)

Despertar a curiosidade

Nesta apresentação vou mostrar os 
5 pontos que transformaram a 

ACME em grande caso de sucesso

Existem dois momentos importante na apresentação
• No começo: despertar a curiosidade e criar o suspense
• No final: gerar o momento Ahá...
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Curiosidade e criando suspense
Você já deve ter visto nas redes sociais:
"... e você nem imagina o que aconteceu"
"Veja os 7 passos para..."

No mundo corporativo
"Vários de nossos clientes aumentaram as vendas em 
15%, vocês querem saber como?"

"Temos um cliente que reduziu as despesas operacionais 
em 20% e, ao longo desta apresentação, eu vou falar 
como ele fez"

"Ajudamos a ACME Brasil a ganhar o prêmio mundial de 
melhores práticas e eu vou falar como fizemos isto"

Os 6 princípios para fazer uma história que marque

#1 Tem que ser simples

A história tem que ter um único objetivo e uma única mensagem-chave

Não pode misturar assuntos ou 
querer apresentar todos os produtos de uma única vez

A maioria dos técnicos sofrem da 

"praga do conhecimento", ou seja, 

querem mostrar que sabem tudo e 

contam histórias complexas, 

confusas e longas
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Os 6 princípios para fazer uma história que marque
#2 Ter elementos novos

Não tem coisa mais chata do que ouvir uma história ou 
uma piada que você já conhece

O SDR tem que trazer informações e conhecimentos novos 

O potencial cliente quer sempre aprender

coisas novas e atingir suas expectativas

Por isto falamos das CAMPANHAS DE 

MARKETING onde você terá assuntos novos 

para falar para os potenciais cliente

Os 6 princípios para fazer uma história que marque
#3 Ter concretude 

A história tem que parecer real, sem exageros, e fazendo 
comparações para que os dados sejam facilmente compreendidos 
e lembrados pela audiência

Por exemplo 

"já treinamos 20.000 profissionais de vendas, 

só para compararmos a USP tem 50.000 alunos", 

"uma retração do PIB de 3% equivale a falar que 

o estado de Goiás, o nono maior estado em PIB, teria PIB zero"
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Os 6 princípios para fazer uma história que marque

#4 Ter credibilidade 

Apresentar pesquisas, casos de sucesso, referências ou depoimentos
que confiram credibilidade ao que está sendo contado na história

Ganhamos o prêmio de "Melhor empresa de software do 
Estado"

A Associação Brasileira de Supermercados nos selecionou 
como produto mais inovador do ano

Temos supermercados que são nossos clientes há mais de 
20 anos. Isto mostra que eles estão muito satisfeitos...

Os 6 princípios para fazer uma história que marque
#5 Ter emoções 

Segundo a neurolinguística, o cérebro aprende por repetição ou forte emoção

A "decisão de compra" é sempre emocional. A razão entra depois, para 
justificar, a decisão emocional...

A emoção é parte fundamental da boa comunicação 

Ela pode ser representada pela voz, cadência 
vocal, e a paixão na hora da falar

A emoção é o elemento 
mais importante para "marcar" 
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Os 6 princípios para fazer uma história que marque
#6 Ter um formato de história 
A história tem que ter começo, meio e fim, mocinho (você), 
vilões (a solução atual e os concorrentes), e moral (conclusão)

Neste momento "Ahá" o potencial cliente se apropria da sua ideia 
É muito comum, neste momento, a gente ouvir 

"ouvi o João falando e tive um monte de ideias fantásticas"

Isto quer dizer que o SDR conseguiu atender seu objetivo: a história 
marcou tanto que o potencial cliente passou a ser dono da ideia e 

levará adiante o conteúdo

A medida que a história vai se desenvolvendo, o SDR vai apresentando fatos novos, 
instigando a curiosidade do potencial ciente e criando um suspense até o que chamamos 
de momento "Ahá" - aquele momento quando o potencial cliente entende exatamente onde 

o você quer chegar, não por você ter dito, mas por ter sido levada a concluir o desfecho

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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Agenda

Um prato de cada vez

O que você tem que guardar deste módulo
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Abertura "James Bond"
Passo 1 - vídeo altamente impactante

Passo 3 - apresentar as 
"credenciais" do apresentador

(*) O vídeo normalmente coloca a audiência em estado de alta energia, 
se o apresentador não mantiver esta energia ele "perderá pontos"...

Passo 2 - explicar porque o vídeo foi 
escolhido para a abertura da apresentação, 
ou seja, qual a conexão do tema

Dagoberto Hajjar
Mais de 40 anos de experiência nas áreas de negócios e TI

Entre 1980 e 90, trabalhou no Citibank em diversas funções de tecnologia e 
de negócios. Foi um dos primeiros funcionários, no Brasil, a serem premiados por 
"Excelência em Serviços"

Em 90 foi convidado pelo ABN-Amro para o desafio de implementar um sistema 
de automação de agências baseado em tecnologia client-server, então, completamente 
inovador para a época

Trabalhou, durante 10 anos, na Microsoft contando com grandes realizações e muito sucesso exercendo, 
entre outros, as atividades de Diretor de Internet, Diretor de Marketing, e Diretor de Estratégia. Recebeu, 
do próprio Bill Gates, o prêmio de melhor funcionário da Microsoft - sendo a primeira vez que este prêmio 
fora concedido para um "não-americano"

Em 2002 fundou a ADVANCE que conta, hoje, com mais de 2.500 clientes, mais de 500 projetos de 
consultoria, mais de 20.000 profissionais treinados, mais de 50 pesquisas realizadas no mercado 
Brasileiro, 6 livros publicados, 8 ebooks e participação como palestrante em mais de 150 palestras

Formado em Matemática e Física Nuclear pela USP 

Abertura "James Bond" - ALTERNATIVA

Passo 2 - explicar porque o SLIDE foi 
escolhido para a abertura da apresentação, 
ou seja, qual a conexão do tema

Passo 3 - apresentar as 
"credenciais" do apresentador

Dagoberto Hajjar
Mais de 40 anos de experiência nas áreas de negócios e TI

Entre 1980 e 90, trabalhou no Citibank em diversas funções de tecnologia e 
de negócios. Foi um dos primeiros funcionários, no Brasil, a serem premiados por 
"Excelência em Serviços"

Em 90 foi convidado pelo ABN-Amro para o desafio de implementar um sistema 
de automação de agências baseado em tecnologia client-server, então, completamente 
inovador para a época

Trabalhou, durante 10 anos, na Microsoft contando com grandes realizações e muito sucesso exercendo, 
entre outros, as atividades de Diretor de Internet, Diretor de Marketing, e Diretor de Estratégia. Recebeu, 
do próprio Bill Gates, o prêmio de melhor funcionário da Microsoft - sendo a primeira vez que este prêmio 
fora concedido para um "não-americano"

Em 2002 fundou a ADVANCE que conta, hoje, com mais de 2.500 clientes, mais de 500 projetos de 
consultoria, mais de 20.000 profissionais treinados, mais de 50 pesquisas realizadas no mercado 
Brasileiro, 6 livros publicados, 8 ebooks e participação como palestrante em mais de 150 palestras

Formado em Matemática e Física Nuclear pela USP 

Passo 1 - SLIDE altamente impactanteAumento de 
35% em vendas

Redução de 
15% dos custos
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Exemplo de abertura de apresentação executiva

1. Slide inicial

2. Envolver todos os participantes, ganhando a atenção deles

3. Declarar um fato indiscutível e relevante (foto remetendo 
a dor, problema ou necessidade)

4. Mostrar que você tem e apresentará "a solução" (foto 
remetendo para ganhos pela solução)

5. Sou "James Bond" J

Slides:

Uso de "menu de navegação"

1
Entendimento das 

necessidades

2
Nossa proposta

3
Benefícios para 

ACME

4
Próximos passos

Situação atual levantada com 
os gestores e colaboradores

Sistemas não integrados exigindo 
redigitação e gerando:

• Erros na redigitação e dados inconsistentes 
(1 colaborador focado em análise de consistências)

• Alto custo pelo retrabalho
(4 colaboradores adicionais para redigitar)

• Baixa qualidade de entrega ao usuário final 
incluindo muito tempo para gerar relatórios
(3 dias para extrair os relatórios)

Ajusta a expectativa da 
audiência sobre:
• "onde estamos"
• "o que tem pela frente"

O menu tem que ser igual a 
agenda

A agenda tem que ser 
"negociada" no começo da 
apresentação
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Um prato de cada vez

Servindo um prato de cada vez em demonstrações

sem "box" de cobertura

"box" de cobertura semi-transparente

"box" de cobertura com a cor do fundo

"box" de realce
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Servindo um prato de cada vez em demonstrações

Efeito LUPA

Efeito NAVEGAÇÃO

Servindo um prato de cada vez em demonstrações
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Uso de animações
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Há uma distância ainda significativa em relação ao modelo desejado

ORGANIZAÇÃO DE TI

Áreas 
Organizacionais 

Internas

Áreas de
Negócios / Produtos Serviços a Clientes 

Finais

CLIENTES

Serviços Serviços

ServiçosServiços

Gestores

Atendimento ao Cliente

Vendas/Negócios

Gestores

Modelo ISO20.000/ITIL

Para alcançar um novo modelo 
organizacional em TI, a 

empresa precisará criar novas 
funções, rever o mapa de 

responsabilidades, desenvolver 
capacidades hoje inexistentes e 

desenvolver um robusto 
programa de capacitação é 

fundamental para incorporar 
novos conceitos ao ambiente 

da empresa

Capacitações em Relacionamento com Clientes, Vendas, 
padrões COBIT, ITIL, CMMI e ISOs, são essenciais

Uso do branco - como adaptar um slide "poluído"

ADVANCE Consulting
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Há uma distância ainda significativa em relação ao modelo desejado

Embora a organização de TI venha 
passando por gradativas mudanças, sua 
estrutura atual está distante dos modelos 
recomendados para organizações de TI 
Orientadas a Serviços e aderentes às 
melhores práticas de mercado
Há um grande potencial para transformar 
as atuais competências e a estrutura 
organizacional em uma organização que 
esteja preparada para o forte alinhamento 
ao mercado através de processos 
baseados em padrões internacionais.

ORGANIZAÇÃO DE TI

Áreas 
Organizacionais 

Internas

Áreas de
Negócios / Produtos Serviços a Clientes 

Finais

CLIENTES

Serviços Serviços

ServiçosServiços

Gestores

Atendimento ao Cliente

Vendas/Negócios

Gestores

Modelo ISO20.000/ITIL

ü Para alcançar um novo modelo organizacional em TI, a 
empresa precisará criar novas funções, rever o mapa de 
responsabilidades, desenvolver capacidades hoje 
inexistentes e 

ü Desenvolver um robusto programa de capacitação é 
fundamental para incorporar novos conceitos ao ambiente 
da empresa. Capacitações em Relacionamento com 
Clientes, Vendas, padrões COBIT, ITIL, CMMI e ISOs, são 
essenciais.

ORGANIZAÇÃO 
E RH
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Há uma distância ainda significativa em relação ao modelo desejado

Embora a organização de TI venha passando por 
gradativas mudanças, sua estrutura atual está 
distante dos modelos recomendados para 
organizações de TI Orientadas a Serviços e 
aderentes às melhores práticas de mercado

Há um grande potencial para 
transformar as atuais competências e a 
estrutura organizacional em uma 
organização que esteja preparada para o 
forte alinhamento ao mercado através de 
processos baseados em padrões 
internacionais
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Há uma distância ainda significativa em relação ao modelo desejado

ORGANIZAÇÃO DE TI

Áreas 
Organizacionais 

Internas

Áreas de
Negócios / Produtos Serviços a Clientes 

Finais

CLIENTES

Serviços Serviços

ServiçosServiços

Gestores

Atendimento ao Cliente

Vendas/Negócios

Gestores

Modelo ISO20.000/ITIL

Não tenha medo do 
número de slides !!!

Poderíamos melhorar muito mais estes slides. 

Aqui aplicamos apenas a tática de "uso do 

branco" e "um prato de cada vez"

No final você pode até 
terminar com o slide 

completo para mostrar 
"o big picture"

ADVANCE Consulting

Prática de processos e governança

• Não está publicado e divulgado um modelo geral de 
Governança de TI que oriente e priorize as diferentes 
iniciativas nessa área

• Existem projetos corporativos que envolvem melhorias em 
processos e adoção de práticas de governança, mas ainda 
assim são iniciativas isoladas

• Os modelos abaixo representam a meta de implantação de 
modelos de governança de TI

Uso do branco

ADVANCE Consulting
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Há uma distância ainda significativa em relação ao modelo desejado

Embora a organização de TI venha 
passando por gradativas mudanças, sua 
estrutura atual está distante dos modelos 
recomendados para organizações de TI 
Orientadas a Serviços e aderentes às 
melhores práticas de mercado
Há um grande potencial para transformar 
as atuais competências e a estrutura 
organizacional em uma organização que 
esteja preparada para o forte alinhamento 
ao mercado através de processos 
baseados em padrões internacionais.

ORGANIZAÇÃO DE TI

Áreas 
Organizacionais 

Internas

Áreas de
Negócios / Produtos Serviços a Clientes 

Finais

CLIENTES

Serviços Serviços

ServiçosServiços

Gestores

Atendimento ao Cliente

Vendas/Negócios

Gestores

Modelo ISO20.000/ITIL

ü Para alcançar um novo modelo organizacional em TI, a 
empresa precisará criar novas funções, rever o mapa de 
responsabilidades, desenvolver capacidades hoje 
inexistentes e 

ü Desenvolver um robusto programa de capacitação é 
fundamental para incorporar novos conceitos ao ambiente 
da empresa. Capacitações em Relacionamento com 
Clientes, Vendas, padrões COBIT, ITIL, CMMI e ISOs, são 
essenciais.

ORGANIZAÇÃO 
E RH

Alguns apresentadores querem preencher 
o espaço inteiro do slide...

Quando tudo é "importante", 
então nada é lembrado...

O "branco" tem uma função nobre de 
dar harmonia e espaço para pensar, 
refletir e aprender...
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Cuidado com a centralização

Os objetivos descentralizados, mas "balanceados", geram 

harmonia e MAIOR IMPACTO e RETENÇÃO, se os 

objetivos estiverem alinhados ao campo de leitura 

Esta é a técnica mais "simples" (ou rudimentar) de criar 
um slide harmonioso - centralizando tudo...

Contudo, é "previsível" e gera pouco impacto...

Regra dos terços

Esta é uma técnica de fotografia que diz 
que os objetos não devem ser 

centralizados, mas sim, colocados na 
"intersecção" das linhas ou nos 

quadrantes extremos 
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Repetição
Segundo a neuro-linguística nosso cérebro guarda uma informações se estiver 

associada a repetição ou forte emoção

Em algumas apresentações usamos uma 
palavra ou uma imagem várias vezes, 

como se fosse um mantra, 
para marcar (e grudar) na audiência

RECAPITULANDO

Faturamento

Vendas

Clientes

CRM

Business Intelligence

Módulos que contribuem 
para AUMENTO DE VENDAS

Vimos o módulo 
de Business 
Intelligence

Ele, TAMBÉM, 
contribui com 
AUMENTO DE 

VENDAS

Proximidade

Aplicar uma diferenciação de 
letra, imagem ou ideia para 

"priorizar" o conteúdo 

A audiência lê, primeiro, 
o que estiver mais próximo

Só depois busca os demais 
elementos
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Concretude...
Não foque no número, mas no que ele representa...

Neste projeto teremos um ganho em vendas de R$ 

100 milhões que é o equivalente ao faturamento do 
maior cliente, então, é como se estivéssemos 

trazendo um outro cliente#1 para a empresa

Já treinamos 40.000 pessoas, 

isto é metade do estádio do 
Maracanã

Keep it simple
John F. Kennedy disse
"Vamos colocar um homem na lua e trazê-lo 
de volta à salvo até o final desta década"

Ele não disse 
"Nossa missão é nos tornarmos líderes da 
indústria aeroespacial através de time 
altamente centrado em inovação e com 
iniciativas aeroespaciais estrategicamente 
focadas"

Falar em "maximizar os resultados aos nossos acionistas" 
pode não significar coisa alguma para muitos colaboradores, mas 

"fazer a nossa empresa valer mais no mercado" sim
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Keep it simple

Exemplo: Keep it simple + concretude

Um sistema "online" reduzirá 3 colaboradores

O João perde 15 segundos esperando 
em frente a tela do computador para a 

transação processar

São 300 transações por dia, então, 
ele perde 1 hora e 15 minutos por dia

Existem mais 20 colaboradores como o João

Então, todo os dias, a empresa 
perde 25 horas de trabalho
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A maldição do conhecimento...

Evite siglas e acrônimos
• Temos uma grande tendências em falar, sem 

perceber, em siglas e acrônimos (termos 
técnicos ou mesmo aqueles usados dentro da 
nossa empresa)

• O C-Level dificilmente dirá que não conhece e 
não pedirá explicações - ele simplesmente ficará 
sem entender e perderá o contexto da 
mensagem

Quem vende tecnologia ADORA falar 
siglas e “palavras novas”...

Maldição do conhecimento

O médico faz 20 perguntas para diagnosticar o primeiro paciente, 

10 perguntas para diagnosticar o segundo paciente, 

e apenas 1 pergunta para o terceiro paciente - achando que é uma pandemia

O médico pode até estar certo, mas não gerou relação 
de confiança e ainda passou por arrogante!!!
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Antecipation Space (para criar o suspense)
Requisitos (RFP) Nossa solução
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer ac 
pellentesque felis, vitae fermentum
metus. 

Praesent ut elementum mauris. 
Fusce nec enim dolor. Vestibulum
pretium fringilla diam at dignissim. 

Cras sit amet dui in nisl accumsan
cursus at eu tortor. Nam finibus
fringilla semper. 

Vestibulum mollis malesuada sem, et 
tristique nulla fringilla at. Suspendisse elit
augue, pellentesque ac tincidunt ut, tristique
vitae dolor. Pellentesque consequat massa 
dolor, molestie dictum ante aliquam eu. 

Vestibulum finibus turpis at faucibus mollis. 
Nulla suscipit ex eget arcu laoreet, ut tempus 
sem convallis. Duis vel est lorem. Maecenas
vitae bibendum enim, ac volutpat est. 

Aliquam pellentesque felis purus, nec
condimentum diam suscipit ac. 
Suspendisse lorem libero, posuere ut 
hendrerit pharetra, convallis vitae dolor. 

Pontos que não estão na RFP e que nossa solução cobre
• Nam blandit hendrerit urna, a viverra mauris accumsan sed.
• Sed eu nisl vel mi posuere luctus. Quisque tristique ac massa vel eleifend.
• Integer tristique vestibulum ex sit amet elementum.

Nesta tática "antecipamos" 
para a audiência o que 
mostraremos a seguir...

Criando suspense e 
aumentando a taxa de 
interesse e absorção

Pontos-chave:
animação e 
conteúdo

Regras para montagem dos slides

Regra 1-7-7 (apresentação gerencial)

§ Apenas 1 ideia por slide
§ 7 linhas, no máximo, por slide
§ 7 palavras, no máximo, por linha

Regra 1-3-3 (apresentação para C-level)

§ Apenas 1 ideia por slide
§ 3 linhas, no máximo, por slide
§ 3 palavras, no máximo, por linha

Bom uso de imagens

Bom uso do espaço em branco
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Uso de bullets
Uso de bullets

§ Bullets são utilizados para organizar o conteúdo em tópicos

§ Eles não são os atores principais do seu slide
§ Não deveriam ter "carnaval de cores e tipos"
§ Deveriam ser simples e discretos
§ Procure não misturar bullets com numeração

1. Isto causa uma grande confusão no slide
2. Isto causa uma grande confusão na apresentação

1. Evite o bullet que pode dar uma leitura "negativa" como o "-"

§ Você deveria usar, no máximo, 2 níveis
Ø O primeiro nível, tipicamente, em negrito
v O segundo nível sem negrito

§ O terceiro nível deveria ser evitado
§ Afinal, não estamos escrevendo um livro, mas sim um slide

Uso de bullets

§ São utilizados para organizar o conteúdo em 
tópicos

§ Eles não são os atores principais do seu slide
§ Não deveriam ter "carnaval de cores e tipos"
§ Deveriam ser simples e discretos

§ Você deveria usar, no máximo, 2 níveis
§ O primeiro nível, tipicamente, em negrito
§ O segundo nível sem negrito

Não faz sentido agregar "ruídos" como:
• Sinal de "dois pontos" :  antes de uma explicação em bullet ;
• Sinal de "ponto e vírgula" para separar os bullets (isto é coisa de programador) ;
• Sinal de "ponto final" para terminar a ideia ou discurso.

Cuidado para não usar "aspas" para enfatizar palavras
• No slide podemos usar negrito ou CAIXA ALTA para enfatizar com menos RUÍDO

Uso de pontuação

O ruído, por menor que seja, atrapalhará o CÉREBRO da audiência
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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?

Hora do cafezinho...

10 minutos
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1. A importância das boas apresentações

2. Táticas e melhores práticas

3. Exibição (show time)

4. Check-list do apresentador

Agenda

Você é o ator principal

O que você tem que guardar deste módulo
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Ensaio (dry run ou role play)
Convide alguns colegas e apresente
• Faça exatamente como faria para o cliente

• Peça para eles não interromperem mas, sim, tomarem notas 
do que poderia ser melhorado

• Durante o ensaio você mesmo vai perceber que algumas 
palavras ou frases devem ser mudadas, ou que o fluxo não está 
tão bom quanto você imaginava

• Não pare o ensaio para tomar notas do que você acha que 
poderia ser melhor. Vá até o final e depois anote tudo

• Grave e assista a gravação

3 vezes
• O ideal é fazer 3 ensaios
• 2 ensaios 3 dias antes da apresentação
• 1 ensaio no próprio dia da apresentação, assim, você terá "tudo 

fresquinho" na sua cabeça

Você é o ATOR PRINCIPAL

O powerpoint é apenas um recurso áudio-visual coadjuvante
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Comunicação com a audiência

7% = conteúdo das palavras
(recursos verbais)

83% = processo, 
linguagem corporal e 

forma de comunicação
(recursos não verbais)

Sono, alimentação e hidratação

Sono, alimentação e hidratação afetam DIRETAMENTE
• Voz
• Aparência
• Memória
• Velocidade do raciocínio
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Faça sua apresentação como sendo a primeira

Muitas vezes fazemos tantas vezes 

uma mesma apresentação ou usamos 

um slide que apresentamos ele com 

tédio, ou economizando palavras...

Tem que ter sempre o entusiasmo 
da primeira vez...

Antes de começar...

Exercício do braço para cima

Adrenalina positiva

Concentração (conta 1, 2, 3 e vai...)

Exercício da respiração
Soltar pescoço e mandíbula



31
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

5 segundos

Já nos primeiros 5 segundos a 
audiência, inconscientemente, 
busca saber se o apresentador

é CONFIÁVEL

Critérios:
S - How you speak (como você fala) 
A - How you act (como você age) 
L - How you look (sua aparência)

Sua voz é sua arma mais poderosa

A voz tem que ser firme e segura

Coloque energia na voz
Seduza a audiência
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Articulação vocal e uso de vogais
Quando estamos TENSOS tendemos a falar com o maxilar 
preso e com volume mais baixo - e o cliente PERCEBE isto 

como INSEGURANÇA

Foque nas vogais, elas farão 
sua DICÇÃO ficar mais clara

Muita água para hidratar o sistema 
vocal

Bocejar antes da apresentação para 
"destravar o maxilar"

Ênfase vocal
Este é um texto muito longo e, provavelmente, vocês 
não vão ler palavra-a-palavra mas, com certeza, vão ler 

as palavras negritadas e remontar o sentido, na 
cabeça de vocês, a partir das palavras negritadas

Na conversa com o cliente ele vai prestar atenção nas palavras 
"negritadas", então, a ÊNFASE é fundamental

O cliente não vai se lembrar 
desta apresentação 

"mono-tom"

O cliente VAI SE 
LEMBRAR das 

ÊNFASES
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Barreiras verbais (cacoetes)

§ Referências que quebram o bom fluxo da apresentação
§ Aqui vamos falar de...
§ Neste slides vamos falar de...
§ Como já falamos...
§ Como já mostramos...
§ No slide 3 falamos de...

§ Recomendações
§ Observação e correção no seu discurso diário
§ Decorar o discurso de elevador
§ Memorizar, treinar e praticar trechos da apresentação

É...
Tá...
Né...

Pode ser que já façam parte do seu 
dia-a-dia e você ainda nem percebeu

Ficará muito mais evidente quando você estiver 
tenso, nervoso ou ansioso

Ouça o que você estiver FALANDO

Usando o nome do interlocutor (cliente)

Toda a vez que você falar o nome do cliente 

ele, inconscientemente, voltará a prestar a 

atenção na conversa ou aumentará o nível de 

atenção na conversa

Se você exagerar, e usar muitas vezes o nome dele, então ele 
se cansará porque sua atenção foi exigida muitas vezes !!!
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Pontos de checagem do entendimento
Carlos, até este momento eu tive a oportunidade de 
falar sobre a nossa empresa e que nossos clientes 
nos elogiam muito pela qualidade dos produtos. Eu 
gostaria, agora, de falar como nossos clientes estão 
reduzindo os custos com nossas soluções.
Carlos, tudo bem até aqui?  Podemos prosseguir?

Carlos, até este momento eu tive a oportunidade de falar sobre a 
nossa empresa e sobre os benefícios que nossos clientes têm em 
adquirir nossas soluções.
Carlos, qual destes benefícios chamou mais a sua atenção?

Queremos ter certeza que o cliente está "conectado" e 
entendendo, exatamente, o que queremos transmitir

Whiteboarding

Desenhar não é complicado

Complicado é estruturar o desenho de 
uma maneira CLARA e OBJETIVA

DICA#1: 
ter uma "biblioteca" de componentes

DICA#2: 
usar os desenhos como anotações da 
reunião e até mesmo como parte da 
proposta 
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Leitura de slides

Nunca faça LEITURA DE SLIDES

Esteja preparado para fazer a 
apresentação sem ter QUALQUER 
CONTATO VISUAL com os slides

Mostre que você domina o conteúdo 
e que não é escravo do slide

Expressão facial

O sorriso mandará uma mensagem 
POSITIVA, gerando CONFIANÇA

O sorriso CONTAGIA...

Se estiver nervoso, respire fundo várias vezes
Encha os pulmões e certifique-se de que soltou todo o ar

Mostra o seu estado de humor

Coloca a audiência no mesmo estado de humor que o seu



36
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

Interação com a audiência
§ Use vocabulário equivalente ao da audiência

§ Busque a participação ativa da audiência

§ Lance perguntas "de ênfase" sem esperar respostas. Pergunte e responda

Vocês sabem o que aconteceu?

O que aconteceu é que a empresa conseguiu 
aumentar as vendas em 15% !!!

Ah... e o diretor foi promovido...

Interação com a audiência

Fique atento às reações da audiência

Ouça com atenção o que eles estão falando

Enderece a necessidade da 
audiência, com linguagem simples 
e sentimento
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Coloque-se pessoalmente nas mensagens que você passa...

Eu acredito que isto será muito importante para vocês...

Eu penso que isto trará resultados...

Eu creio que...

Desta forma você estará passando uma 
mensagem positiva com o SEU AVAL

Nunca use "Eu acho..." porque passa uma mensagem duvidosa...

Envolva sua audiência e estimule a curiosidade

Vejam isto...

Olhem que 
interessante...

Sabe o que 
acontece a seguir?

Isto não é 
surpreendente?

Viram como uma coisa leva à outra?

Não é para a audiência responder, 
mas sim para pensar e 

CONCORDAR MENTALMENTE 
como o que você está falando...
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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?

1. A importância das boas apresentações

2. Táticas e melhores práticas

3. Exibição (show time)

4. Check-list do apresentador

Agenda
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9 passos

O que você tem que guardar deste módulo

Ficha de avaliação do vendedor Sim/Não
Planejamento
Utilizou o canvas para preparar a apresentação
Deixou claro qual era a mensagem-chave
Fez corretamente a pergunta-chave
Mostrou adequadamente os benefícios para cada um dos participantes
Fez bom uso do tempo
Contou uma história para marcar, usando os 6 elementos: Simplicidade, Inesperado, Concretude, Credibilidade, Emoções, e 
Formato de história (começo, meio, fim, mocinho, bandido e moral)
Criou suspense e despertou curiosidade
Estrutura e Design
Usou corretamente "as jornadas"
Criou um fluxo motivante, cativante e lógico
Usou corretamente claquetes, pausas e animações
Usou corretamente táticas para varredura visual e ordem de leitura
Usou corretamente imagens, figuras e gráficos
Usou corretamente sinalizadores de slides
Táticas - as táticas:
Usou corretamente abertura, agenda e menus de navegação
Usou corretamente um prato de cada vez, regra dos terços, uso do espaço branco
Usou corretamente repetição, proximidade, concretude e keep it simple
Usou corretamente regras de editoração de slides e roteiro de apresentações
Usou corretamente o recapitulando e próximos passos (finalizando a apresentação)
Usou corretamente soube o que falar e como falar para o C-level
Usou corretamente soube envolver e ganhar o compromisso do C-level
Usou corretamente as táticas de demonstração de soluções
Evitou a maldição do conhecimento
Exibição
Preparou-se corretamente para a exibição
Bom uso de postura, expressão facial, gestos e coreografia
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
Teve boa interação com a audiência
Estabeleceu "rapport" com todos da audiência
Efetuou corretamente pontos de checagem do entendimento
Fez bom uso de whiteboarding
Regras de ouro
Você é o ator principal
Menos é mais
Me diga algo que eu não sei
Não me faça pensar
Escolha o caminho com sabedoria
Uma imagem vale mais que mil palavras
Keep it simple, white, interesting and 3
E daí?
Prepare-se para a exibição
Sorria

Check-list do 
apresentador
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Apresentação em 9 passos
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

1 - Frases e situações de quebra-gelo (Rapport)
Vi na Internet que sua empresa teve uma taxa de 
crescimento bem acima da média do mercado. Parabéns!

Vi uma entrevista sua no Jornal da Cidade. Achei a 
entrevista excelente. Parabéns!

Eu pesquisei seu web-site. Parabéns, o website está muito 
bem estruturado e fácil de navegar

Acessei o seu Linkedin. Você tem um histórico 
impressionante. Parabéns!

Tática#1
Mostrar que você 

estudou a empresa dele

Tática#2
"massagem no ego"

Tática#3
Perguntar sobre ALGO 

que faça o LEAD se 
sentir importante

Vi que o Sr. é um grande especialista em LGPD. Como vê os 
próximos seis meses para o Brasil?

Muitos escritórios semelhantes ao seu, estão comentando sobre a 
desoneração de folha de pagamento. O que o Sr. acha?

Procure falar de assuntos relacionados aos seus pontos fortes para achar um "gancho"
Procure falar de mercado para mostrar que você conhece a realidade do LEAD e ganhar credibilidade
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2 - Primeiro nível de credibilidade
O vendedor 

Mostrar que você têm conhecimento e 
"credenciais" para CONDUZIR esta conversa

Eu trabalho há mais de 7 anos ajudando escritórios de 
importação e exportação na transformação digital. 
Foram mais de 100 projetos onde eu participei e vi os 
resultados positivos e ganhos.

3 - Agenda

Comece falando para a audiência o que você vai falar para eles...
• O propósito da apresentação
• Quais as perguntas ou inquietações que você responderá

Mostre os tópicos que você apresentará deixando claro a linha de raciocínio e 
o fluxo que você usará na apresentação

Em alguns casos pode trocar o termo "Agenda" 
por "Visão Geral da Apresentação" ou "Panorama"

Alguns apresentadores usam este tempo para 
fazer um "resumo executivo"

Não esqueça de perguntar para o cliente se a 
agenda faz sentido para ele e se você pode 

seguir com esta agenda
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4 - O mercado
Inclua um slide falando sobre o mercado do cliente, 
uma novidade ou uma tendência ligada ao DESAFIO
que você apresentará no próximo slide

O ponto fundamental, aqui, é mostrar que 
você conhece O MERCADO e poderá fazer 
recomendações para o negócio do cliente

É aqui que você vai começar a 
ARTICULAR VALOR

O final deste slide é um excelente 
momento para CHECAGEM DE 
ENTENDIMENTO e CHECAGEM 
EMOCIONAL Indivíduo

Mercado

Empresa
Área

Cargo

DRIP content check - checagem de entendimento
Precisamos saber se os interlocutores estão 

entendendo o que estamos falando

Exemplos: 
"o que conversamos até agora?" 
"o que vocês viram que chamou a atenção de vocês?" 
"como vocês resumiriam o que falamos até agora?"

Fazemos:
• Ao final da reunião
• Ao longo da reunião, 

se a reunião for longa...
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DRIP emotion check - checagem emocional
Precisamos saber se os interlocutores estão 

gostando do que estamos falando

Exemplos: 
"isto faz sentido para vocês?" 
"estamos no caminho certo?" 
"é isto que você imaginava?"

Fazemos:
• Ao final da reunião
• Ao longo da reunião, 

se a reunião for longa...

5 - O desafio

Mostre para o cliente os desafios que você 
identificou na empresa (dores, problemas 
ou necessidades)

Deixe claro como você conseguiu estas 
informações e aproveite para "mostrar sua 
REDE DE RELACIONAMENTOS"

Aqui é fundamental fazer a CHECAGEM 
DE ENTENDIMENTO e CHECAGEM 
EMOCIONAL em cima dos desafios 
apresentados
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6 - Segundo nível de credibilidade
A solução
Mostrar que você tem como resolver os 
problemas do LEAD

Isto é importante para você?

Você fala de características ou benefícios

Você fala de características ou benefícios

Isto faz sentido para você?

Ao final você terá uma lista de 
características e benefícios importantes 

para o LEAD

7 - Comprovações
É hora de mostrar dados para comprovar o que você está falando:

• Número de clientes que já adotaram sua solução

• Nome de alguns clientes que já adotaram sua solução

• Prêmios ou certificados recebidos

O objetivo é mostrar que muitos já 
adotaram e APROVARAM...
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8 - Terceiro nível de credibilidade
A empresa que o vendedor representa

Discurso de elevador

Credenciais

Reconhecimento

9 - Confirmação antes dos próximos passos

Isto faz sentido para vocês?
Estamos no caminho certo?

Quais foram os pontos que mais chamaram sua atenção 
em nossa conversa?

Existe algum ponto na nossa conversa que te 
preocupou ou te deixou desconfortável? 

Os objetivos aqui são:

• Saber se o LEAD concorda

• Saber se o LEAD entendeu

• "Limpar" as objeções antes dos 
próximos passos
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9 - Próximos passos (roadmap to close)
Etapa Proposta de agenda
Entendimento do seu ambiente Dia 1 as 10:00

Envio da proposta comercial Dia 3

Prazo que, tipicamente, nossos clientes aprovam a proposta Dia 10

Prazo para ter o sistema implementado Mês 3

Apresentando para AbE (abaixo da linha estratégica)

Grand
Finale

Início
Recap

Método aHá
Fato1 Fato2 Fato3 Conclusão

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

Método de opções
"Então, se vocês gostaram do que viram até 

agora, acredito que eu possa enviar a proposta 
comercial amanhã. Normalmente nossos 

clientes aprovam a proposta em 2 ou 3 dias, ou 
seja, poderíamos começar o projeto em uns 10 
dias. Estes prazos faz sentido para vocês?"

(espera-se uma resposta SIM ou NÃO)
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Exemplo
"Você acha que seria possível aumentar em 10% as 

vendas da sua empresa? Eu vou mostrar, nesta 
apresentação, como alguns de nossos clientes 

aumentaram até mais do que isso..."

Apresentando para AcE (acima da linha estratégica)

Slide O que apresentar

1 Capa da apresentação
Quebra-gelo e rapport

2 Apresentação pessoal

3 Agenda

4 A solução

5 Casos de sucesso e benefícios

6 O desafio

7 O mercado

8 Sua empresa

9 Próximos passos

Abertura provocativa
O C-Level foi treinado para ouvir perguntas, pensar 

rapidamente e respondê-las

Se o vendedor abrir a apresentação com uma pergunta 
provocativa, então, o C-Level ficará pensando na 
resposta mesmo que ele não diga coisa alguma...

Aumento significativo da curiosidade e taxa de absorção...

Apresentando para AcE (acima da linha estratégica)

Método uhm...Slide O que apresentar

1 Capa da apresentação
Quebra-gelo e rapport

2 Apresentação pessoal

3 Agenda

4 A solução

5 Casos de sucesso e benefícios

6 O desafio

7 O mercado

8 Sua empresa

9 Próximos passos

Método com opções
"Então, temos que decidir o que faz mais sentido 
para vocês. A solução com alternativa 1, 2 ou 3?"

"Então, temos que decidir se vocês precisam do 
projeto em 3, 6 ou 9 meses."

(Dar sempre 3 opções. Espera-se, em 90% dos 
casos que a escolha seja pela opção 2. 

O trabalho do bom vendedor é 
calibrar e escolher bem as 3 opções)

Grand
Finale

Início
Recap

Finale

Pontos importantes

Conclusão

Evidência1

Evidência2

Evidência3 (*)

O AcE é uma máquina de tomar decisões. Já 
no começo da apresentação temos que deixar 
claro "vou apresentar a solução e, no final, 
teremos uma decisão IMPORTANTE para 
tomar"

Depois que você apresentar a solução e as 
EVIDÊNCIAS (casos de sucesso) o interesse e a 
atenção do AcE cairá....talvez você tenha que 
abreviar seu discurso de desafio e mercado, 
mas não deixe de contar com quem você falou 
(rede de relacionamentos)

Apresente sua empresa com ENTUSIASMO 
para resgatar o interesse e atenção do AcE e ver 
se ele enxerga novas oportunidades de negócios 
para vocês
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Apresentando para AcE (acima da linha estratégica)

Você, EQUIVOCADAMENTE, usou o método 
aHá com o AcE...

Apresentou o Fato1, Fato2 e o AcE DEDUZIU
algo totalmente diferente do que você queria 
apresentar...podendo ser até uma solução 
concorrente!!! 

O que fazer...
1) PARE imediatamente sua apresentação

2) Use reenquadramento SUTIL:
"sua visão é muito interessante e eu gostaria 
de acrescentar alguns elementos a ela..."

3) Vá para o quadro de desenhos e comece a 
desenhar SUA SOLUÇÃO, enfatize muito 
SEUS DIFERENCIAIS, mostre dados 
quantitativos dos seus casos de sucesso e o 
que eles representariam para o cliente

Grand
Finale

Início
Recap

Método aHá equivocado
Fato1 Fato2 Fato3 Conclusão

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

"remendo para a situação"
Deixe claro que sua apresentação foi uma 

EVOLUÇÃO da ideia que o AcE teve

Faça checagem do entendimento e 
checagem emocional

Seja assertivo nos próximos passos (sem dar 
opções) "Entendo que eu devo evoluir sua 

ideia com o time de tecnologia, certo?"

documento disponível no 
material de apoio

Pequenas dicas que valem muito...
Slide O que Como

1 Capa da apresentação
Quebra-gelo e rapport

Aproveite o slide de capa para fazer algum quebra-gelo e estabelecer o rapport. 
Você pode falar de alguma coisa sobre o mercado, sobre alguma novidade ou 
notícia que você tenha visto, ou fazer alguma pergunta para os participantes.

2 Apresentação pessoal Você tem que estabelecer o primeiro nível de confiança do cliente - que é ter a 
confiança em você. O cliente tem que entender que você tem o conhecimento e 
as credenciais necessárias para estar apresentando.

3 Agenda Mostre os tópicos que você apresentará deixando claro a linha de raciocínio e o 
fluxo que você usará na apresentação.
Não esqueça de perguntar para o cliente se a agenda faz sentido para ele e se 
você pode seguir com esta agenda.

4 O mercado Inclua um slide falando sobre o mercado do cliente, uma novidade ou uma 
tendência ligada ao DESAFIO que você apresentará no próximo slide. O ponto 
fundamental, aqui, é mostrar que você conhece O MERCADO e poderá fazer 
recomendações para o negócio do cliente. É aqui que você vai começar a 
ARTICULAR VALOR
O final deste slide é um excelente momento para CHECAGEM DE 
ENTENDIMENTO e CHECAGEM EMOCIONAL.

5 O DESAFIO Mostre para o cliente os desafios que você identificou na empresa (dores, 
problemas ou necessidades). Deixe claro como você conseguiu estas 
informações e aproveite para "mostrar sua REDE DE RELACIONAMENTOS"
Aqui é fundamental fazer a CHECAGEM DE ENTENDIMENTO e CHECAGEM 
EMOCIONAL em cima dos desafios apresentados.

6 A solução Você tem que estabelecer o segundo nível de confiança do cliente - que é na 
solução. Cuidado com o nível técnico da apresentação.

7 Casos de sucesso e benefícios Quais as empresas que já usam esta solução?
Que benefícios elas tiveram?
O que estes benefícios significariam para a empresa que você está 
apresentando?
Mostre NÚMEROS.
É neste slide que você vai ganhar ou perder o seu cliente.

8 Sua empresa Você tem que estabelecer o terceiro nível de confiança do cliente - que é na 
empresa que você representa. Fale da empresa e por que o cliente deveria 
comprar dela

O final deste slide EXIGE CHECAGEM DE ENTENDIMENTO e CHECAGEM 
EMOCIONAL. Você tem que ter o "acordo" do cliente em cima de tudo o que foi 
apresentado ANTES de mostrar os próximos passos.

9 Próximos passos Apresente uma sugestão de próximos passos para o cliente - com datas e 
responsáveis.
Não esqueça que seu objetivo é vender, ou seja, assinar o contrato. Então 
tende colocar as datas até a assinatura do contrato. Seu objetivo é que o 
cliente concorde com as datas.
Seja criativo e coloque argumentos para CRIAR UMA TENSÃO 
CONSTRUTIVA e ENCURTAR O CICLO DE VENDA



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

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...
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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


