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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
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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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Antes de começar...
Pense em 2 C-Levels:
• Um de uma negociação que deu certo
• Um de uma negociação que não deu certo

Nome do C-Level

Aprendizados do 
capítulo...

Os 5 níveis de trabalho de Elliot Jacques
Nível Função Horizonte Foco Ferramenta Pensamento Título

5 Liderar a empresa 2 a 10 anos Visão Escrita Intuição, usando teorias CEO

4 Gerenciar os sistemas Trimestral a anual Missão Banco de dados Conceitual, usando 
modelos

VP

3 Gerenciar os processos Mensal a trimestral Estratégia Planilha Baseado em criatividade 
e dados, usando dia-a-dia

Gerente

2 Supervisionar o trabalho Semanal a mensal Tática Agenda Baseado em criatividade, 
usando dia-a-dia

Supervisor

1 Fazer o trabalho Diário a semanal Produto Ferramentas 
físicas

Baseado em percepção, 
usando dia-a-dia

Trabalhador
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Preocupações do dono, sócio ou conselho
Dono, sócio 
ou conselho

CEO

CTO
(tecnologia)

CFO
(finanças)

COO 
(operações)

CSO
(vendas)

Gestor1
Gestor2

Como eu vou aumentar 
o valor da empresa no 

mercado?

OTIMIZAÇÃO 

DE RECEITAS

RACIONALIZAÇÃO 

DE CUSTOS 

Alavancas de 
ganho

Foco
Estratégico

Conquistar e 
reter clientes

Aumentar o 
valor ao cliente

Diferenciar da 
concorrência

Inovar em 
produtos e 

serviços

Maximizar o valor 
ao acionista

Governança 
Corporativa Eficiência dos 

processos de 
negócio

Eficiência  
operacional

Racionalizar 
CAPEX/OPEX

Foco
Operacional 

Preocupações do CEO
Como vou entregar 

os resultados para o 
conselho?

Definir a visão geral e a estratégia da empresa 
e comunicar para todas as partes interessadas

Recrutar, capacitar e reter 
os melhores talentos para a empresa

Garantir que sempre haja 
dinheiro suficiente no banco

Dono, sócio 
ou conselho

CEO

CTO
(tecnologia)

CFO
(finanças)

COO 
(operações)

CSO
(vendas)

Gestor1
Gestor2

Como empoderar meu time?

Como delegar
para ganhar agilidade?

Como reduzir os riscos?

Ser o CEO é difícil; é três vezes mais difícil do que o próximo trabalho mais difícil da organização 
Um bom CEO não leva o crédito por nada e a culpa por tudo

Todos os demais membros da organização têm direito a uma boa e tranquila noite de sono, 
enquanto o CEO renuncia a tudo isso em benefício da missão de longo prazo, em um caminho árduo e solitário...
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Preocupações do C-Level

Como vou ganhar 
meu bônus?

Definir e negociar o plano tático e operacional 
com metas e indicadores de desempenho

Recrutar, capacitar e reter 
os melhores talentos para a minha área

Garantir a execução do plano

Dono, sócio 
ou conselho

CEO

CTO
(tecnologia)

CFO
(finanças)

COO 
(operações)

CSO
(vendas)

Gestor1
Gestor2

Foco no estratégico e longo prazo
O C-Level deve estar sempre pensando em 
assuntos estratégicos e de longo prazo, 

confiando os assuntos urgentes (apagar incêndios) 
para sua equipe

Quando o vendedor chega para fazer uma venda 
"low hanging fruit" então o C-Level acha que está 

tendo o seu tempo desperdiçado e que o vendedor 
deveria estar falando com alguém de baixo

Será que ele está certo e que você deveria estar 
falando com o time dele?

OU será que você é quem não soube posicionar 
sua solução como estratégica para o cliente?
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O que chama a atenção do C-Level

Aumentar vendas
Aumentar margem de lucro
Aumentar market share (fatia de mercado)
Aumentar vantagem competitiva

Reduzir despesas operacionais
Reduzir nosso “time to market” (lançamento de produtos)
Reduzir o turn-over
Reduzir o risco da operação

Melhorar a satisfação dos clientes
Melhorar o desempenho dos colaboradores

O C-Level não quer comprar produto 
ou serviço algum da sua empresa....

O seu produto ou serviço é um 
"mal necessário" para que ele 

melhore seus indicadores 
e ganhe bônus...

Você só vai vender se melhorar os 
indicadores que interessam para 

ele...

Diferença de interesses

Vendedores de TI adoram falar de 
REDUÇÃO DE CUSTOS, então, 

são direcionados para falar com o CFO...

CEO
• Valor ao acionista
• Aumento de vendas
• Aumento de market share
• Melhor time to market
• Melhor qualidade
• Melhor competitividade

CFO
• ROI (retorno sobre investimentos)
• Redução de custos

 

Guia para o vendedor  Página 18 
 

Exemplo de dores 
 

Segmento de mercado: Manufatura 
Cargo Principais Dores 
CEO (Chief Executive Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Perder market share 
x Não atingir as expectativas dos acionistas 
x Diminuição de lucratividade 
x Diminuição do valor por ação da empresa 

COO (Chief Operating Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Qualidade inconsistente 
x Aumento do custo da folha de pagamento 
x Aumento do custo de produção 
x Não atender a atual demanda dos clientes 
x Diminuição do lucro operacional 
x Não atingir as metas de produtividade 

CFO (Chief Financial Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Atrasos e falta de exatidão nos relatórios 
x Problemas com fluxo de caixa 
x Diminuição do retorno sobre o investimento 
x Diminuição de retorno sobre o ativo 

CIO (Chief Information Officer) 
 
 
 
 
 
 

x Não atender a atual demanda dos usuários 
x Não ter uma estratégia de longo-prazo 
x Dificuldade em manter-se atualizado com a constante evolução da 

tecnologia 
x Dificuldades em integrar os diversos sistemas 

Vice-Presidente de Manufatura 
 
 
 
 
 
 

x Atrasos na produção e na entrega dos produtos 
x Níveis altos de inventário 
x Dificuldades em atender as constantes mudanças na legislação 
x Falta de capital para investimento 
x Aumento de manutenção dos equipamentos 

Vice-Presidente de Marketing 
 
 
 
 
 
 

x Diminuição do market share 
x Aumento não planejado de despesas 
x Baixo retorno sobre as campanhas de marketing 

Vice-Presidente de Vendas 
 
 
 
 
 
 

x Resultados de vendas abaixo do esperado 
x Aumento do custo de vendas 
x )DOWD�GH�SUHFLVmR�QR�³IRUHFDVW´ 
x Não atingir o planejamento de vendas 
 

Fonte: The New Solution Selling 
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A divisão da linha estratégica
Dono, sócio 
ou conselho

CEO

CTO
(tecnologia)

CFO
(finanças)

COO 
(operações)

CSO
(vendas)

Gestor1
Gestor2

Nem todos os diretores têm 
pensamento e preocupação estratégica...

AcE = Acima da linha estratégica
AbE = Abaixo da linha estratégica

Em empresas maiores alguns diretores são 
extremamente operacionais ou extremamente 

focados em sua área, sem uma visão ou 
interesse estratégico na empresa

Em empresas menores provavelmente só o 
"dono" tem preocupação estratégica e os 

diretores tem perfil "gerencial"

Sua empresa é orientada para AbE?

Sem ofensas...90% das empresas estão orientadas a falar com AbE

Marketing orientado a AbE:
• Material de marketing

• Material de apoio a vendas

• Campanhas de marketing (outbound e 
inboud) 

• Prospecção de oportunidades por SDR

Vendas orientado a AbE:
• Plano de vendas com personas AbE

• Discurso de vendas

• Estrutura de hunter e farmer

• Foco em projetos de curto prazo (low
hanging fruits)

Discurso de produtos e benefícios
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Sua vendedor é orientado para AbE?

Peça para um vendedor falar sobre um cliente...

O que ele falará:
• A história da empresa-cliente

• Os problemas que sua empresa teve 
com a empresa-cliente

• As histórias e fofocas sobre os gestores

• Como os gestores são amigos dele...

O que ele não falará:
• Os desafios de negócios da empresa

• A lucratividade

• A estratégia que a empresa usou e que 
vai usar

• Os motivadores de cada diretor e do 
presidente

Discurso de produtos e benefícios

Proposta de valor
Benefícios 

mensuráveis
Viabilização da 

estratégia

Risco e 
Compliance

Inovação e 
Time to Market

Benefícios mensuráveis
• Redução de custos
• Redução de retrabalho e erros
• Redução de atrasos e ineficiências
• Aumento de eficiência dos colaboradores
• Possibilidade de aumento de número de clientes
• Aumento de qualidade
• Melhor competitividade

• Redução do número de colaboradores
• Aumento de margem de lucro

Valorização da marca (brand)
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Facilidade de uso

Tem todas as funcionalidade requeridas

Excelente atendimento e suporte

Está dentro do nosso orçamento

Integra facilmente com nossos sistemas

Aumenta a produtividade da minha área

VALORES para AbE
Viabilização da estratégia

Inovação e vantagem competitiva

Economiza tempo

Reduz o risco

Tem excelente ROI

VALORES para AcE

VALORES para AbEVALORES para AcE
Tudo o que comprarmos será melhor do que 
o que temos. Será mais rápido, mais leve, 
mais brilhante, superior, mais fácil de usar; 
também fará mais e será mais duradouro. 

E eu ficarei encarregado de fazer esse 
trabalho.

O que comprarmos nos dará dinheiro, 
economizará tempo ou diminuirá nosso 
risco. Isso ajudará em nossa necessidade de 
mudança. 

Isso fará com que uma de nossas principais 
prioridades avance neste trimestre em pelo 
menos 20%. 
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Pensa no presente, mas usa o passado como 
fonte de crenças limitantes...
• "Sempre fizemos assim, e não tem porque mudar 

agora"

• "Já tentamos e não deu certo, não tem porque 
tentar novamente"

• "Isto não vai funcionar, e ponto final"

• "É impossível, nossa empresa não funciona deste 
jeito"

• "Aqui, na nossa empresa, as coisas são 
diferentes"

Tempo para AbE
Pensa no futuro, e usa o passado como fonte 
de referências e aprendizado para tomada de 
decisões...

• "É hora de mudar, de fazer diferente"

• "Aprendemos com isto no passado, e agora 
sabemos como fazer da maneira correta"

• "Queremos resultados diferentes, temos que 
fazer algo diferente!"

• "Aqui, tudo é possível, com mais ou menos 
esforço..."

Tempo para AcE

O vendedor tem que levar a "visão e entusiasmo" do AcE para o AbE

Adora ouvir sobre estratégias e ROADMAPs, ou seja:
• Visão e plano estratégicos da empresa fornecedora
• Planos e expectativas de lançamentos de produtos
• Pesquisa, desenvolvimento e inovação

Tempo para AcE

Explore o TEMPO, mas foco no futuro...

Adora que o vendedor explore perguntas sobre TEMPO:
• "O que aconteceu nos últimos meses que está fazendo com que você busque uma solução este ano?" 

• "O que você está procurando com esta solução nos próximos seis meses?" 

• "Da lista de requisitos que você disse que precisa, quais serão os impactarão o balanço deste ano?"

• "Quais são as iniciativas nos próximos seis meses que tomarão muito do seu tempo?" 

• "Onde estará o principal foco da sua equipe para os próximos seis meses?"
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Urgências para o AcE
Uma reação ao mercado
• Legislação ou normatização
• Concorrência
• Aumento de demanda

Uma reação a um fato interno
• Um assunto que estava para explodir há algum tempo, e explodiu...
• Saída inesperada de algum executivo
• Vazamento de informações ou descumprimento legal

Fatos programados
• Lançamento de produto que não pode atrasar
• Projeto que não pode atrasar

Temporal
• No começo do ano a urgência é começar os projetos
• No final do ano a urgência é fechar os números e fazer o planejamento

Regra de PARETO dos projetos

80% dos projetos 
sairão como 
planejados

20% dos projetos 
darão problemas e 

serão 80% da dor de 
cabeça do C-Level...

O vendedor pode escolher não atender um 
projeto "problemático", mas seguramente 

tem que conhecer onde estão as 
prioridades do C-Level...
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O AcE está sempre aberto a ouvir

Ele lê todos os e-mails e recados!
...pode levar algum tempo para responder

Se a mensagem fizer sentido, 
então, ele responderá...

e a maioria dos vendedores não está 
pronto para quando a resposta 
chegar...

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?
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Onde devemos acionar o C-Level?

Caminho do vendedor Caminho do comprador
Oportunidade prospectada Descoberta

Interesse
Oportunidade qualificada Consideração

Intenção
Solução apresentada e testada
Proposta apresentada

Avaliação

Proposta aceita Compra

Como nascem e morrem os projetos
Problema!

Gestora e colaborador

Gestora e colaborador

Proposta!

Mário...

Nem 
pensar!

Mário...

Proposta!

Ok Proposta
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A importância da procedência do projeto
# projetos 

que nascem Nível onde nascem Objetivo % de 
mortalidade

# de 
mortes

# de 
sobreviventes

60 Colaboradores Buscam ferramentas para 
eficiência própria ou do time 80% 48 12

20 Gerencial Buscam ferramentas para 
eficiência do time 40% 8 12

20 C-Level Buscam ferramentas para 
eficiência da empresa 10% 2 18

100 58 42

A maioria dos vendedores dá a mesma prioridade para qualquer oportunidade...

No nível de "colaboradores" 48 propostas foram "assassinadas"
é muito trabalho desperdiçado...

O C-Level gerou mais projetos efetivos e 
PROJETOS MAIORES !!!

Fase 1
Reconhecimento da 

necessidade

Fase 2 
Avaliação das alternativas

Fase 3
Tomada de decisão

Fase 4
Implementação

Nível de 
preocupação

Credibilidade do 
vendedor(a)

Credibilidade do 
produto

Credibilidade da 
empresa

Custos

Técnica Técnica

Negócios NegóciosNegóciosNegócios
Envolvimento 

das áreas

O ciclo para vendas complexas com a participação do C-Level

Riscos

Necessidades

Preço

Solução

C-LevelC-Level o vale da morte...
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Em direção ao vale da morte

Fase 1 - Reconhecimento da necessidade (indo para o vale da morte)
Tipicamente o C-Level participa do INÍCIO das reuniões para conhecer os fornecedores e saber, rapidamente, 
sobre o projeto - que está no campo das IDEIAS

O que o vendedor faz:
Aperto de mãos, diz que dará grande atenção e prioridade para o projeto

O que o vendedor deveria fazer:
1) Discurso de elevador, apresentando brilhantemente a empresa, e cavando novas oportunidades
2) Mapear o envolvimento e a percepção do C-Level

• "O que está motivando vocês a buscarem uma nova solução?"
• "Quais são as razões para vocês implementarem essa mudança?" 
• "O que aconteceu que fez vocês olharem para isso?" 
• "Qual seria o impacto este ano se vocês não fizessem nada?"

Se o C-Level não aparecer na reunião então...
O vendedor tem que PROVOCAR um encontro, por mais breve que seja, para mapear o envolvimento e a 
percepção do C-Level

O vendedor poderá chegar a conclusão que não existem argumentos sólidos para que a IDEIA vire 
um projeto que sobreviva ao ciclo de vendas

Encontrando o vale da morte

Fase 2 - Avaliação das alternativas (vale da morte)
• Os "stakeholders" do projeto estão a toda velocidade, buscam fornecedores, montam Provas de Conceito, 

RFPs, planilhas para pontuar e analisar os fornecedores e as soluções, envolvem os usuários finais, e 
preparam o pessoal de compras...

• Um processo que pode levar meses...

O C-Level:
1) Está sozinho na sua sala pensando em muitas coisas...

• Talvez ele nem lembre mais do projeto
• Talvez o projeto tenha perdido totalmente relevância perto de outros projetos estratégicos
• Talvez ele esteja pensando no projeto com outro escopo

2) Está sozinho na sua sala...
• Os "stakeholders" querem ter o projeto PRONTINHO antes de mostrar ao C-Level
• O vendedor acha que "não é adequado" passar pelos "stakeholders" e falar com o C-Level

E descobrem o VALE DA MORTE... o C-Level não está mais comprometido com o projeto...

Então, voltam a envolver o C-Level na etapa 3 (Tomada de Decisão)...

E os stakeholders SOMEM, porque não sabem explicar o que está acontecendo e não sabem o 
que falar para os fornecedores....
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Como evitar o vale da morte

O vendedor não tem como gerenciar os stakeholders e fazê-los acessar, adequadamente, o C-Level
Então, o vendedor não pode confiar neste caminho

O vendedor tem que BUSCAR acesso PERIÓDICO ao C-Level para:
1) Validar as premissas do projeto, ou seja, o projeto continua válido, importante e com o mesmo 

escopo para o C-Level?

2) Educar o C-Level sobre a sua solução e sobre a alternativa que será apresentada, e educá-lo 
sobre sua empresa e a competência dela no mercado

3) Buscar orientação sobre os caminhos a seguir
• Quem são os players e o papel que cada um terá
• Como conduzir o projeto de maneira mais RÁPIDA e PRODUTIVA
• Educá-lo sobre a evolução do projeto, elogiando quem está ajudando, pedindo ajuda em 

casos onde está "travado"...

O C-Level detesta o VALE DA MORTE que faz com que a empresa perca muito tempo, 
recursos, energia e dinheiro... 

Será missão do vendedor educar os stakeholders com as diretrizes dadas pelo C-Level !!!
Chamamos isto de criar uma rede de relacionamento com RESSONÂNCIA à seu favor...

Costurando uma rede de relacionamentos
Hoje as decisões são colegiadas

O C-Level não decide por algo que o time reprova

O vendedor terá que criar 
uma rede de relacionamentos 

bem montada com 
profissionais:

Que interagem e contribuem

Que influenciam

Que escolhem, decidem e aprovam
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Estratégia para os stakeholders
Nome Papel no processo What's in it for HIM / HER?

(WIIFH)
O que ele/ela quer?
O que ele/ela ganha?

Estratégia de comunicação

O importante é conseguir a aprovação de cada um dos stakeholders para levar ao C-Level
...inclusive dos seus opositores (stakeholders alinhados com o concorrente)

Como apresentar a proposta CAMPEÃ

Dores, problemas e necessidades localizados

Estratégia e visão de curto prazo e localizada

Direcionadores táticos e operacionais

Impactos na área

Visão AbE
Dores, problemas e necessidades corporativos

Estratégia e visão de longo prazo

Direcionadores de negócios

Impactos na empresa

Visão AcE

Benefícios da solução para a empresa Benefícios da solução para a área

Casos de sucesso, credenciais da sua empresa

A maior parte dos vendedores apresenta somente "metade da proposta" J

Feedback e aprovação de cada um dos stakeholders
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Adoramos FALAR!!!

Adoramos mais quando temos a percepção de que tem alguém ouvindo...
e adoramos, ainda mais, quando achamos que estão gostando...
mas gostamos MESMO é de falar...

Adoramos fazer uma apresentação que conhecemos bem...
Adoramos falar de produtos e características porque mostra um 
conhecimento INDISCUTÍVEL...
Adoramos falar da história, porque mostra um conhecimento indiscutível... 

blá, blá blá...
(ronco...)

Um C-Level vai visitar duas empresas

blá, blá blá...
(1 hora de história, somos bons, 
fizemos, acontecemos...)

Empresa 1

Obrigado, Jorge, por vir. Antes de entrar em detalhes sobre quem 
somos e o que fazemos, você poderia me dizer o que você está 
procurando em um contador e quais seriam duas ou três 
características da empresa que seriam importantes? 

Vamos começar com o que aconteceu que está fazendo com que 
você pense em mudar o que tem atualmente.

Empresa 2
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A teoria dos 3 "porquês"
Sempre que o C-Level vai explicar o motivo para uma decisão ele 
começa pelo mais politicamente correto (e talvez nada a ver com a 
verdade em questão)

A medida que o vendedor começa investigar aparece o segundo nível 
de porquê, onde ele dá dicas do real motivo da decisão

É aqui que o bom vendedor consegue pescar o real motivo e segue 
para a etapa de reconfirmação onde aparece o real motivo

Muitos executivos chamam o primeiro 
nível de porquê de:
• Mentira branda
• Desculpa para encerrar mais rápido a conversa
• "A desculpa que podemos mostrar ao público"

O uso de casos de sucesso faz com que 
o cliente se sinta mais à vontade para falar 
sobre seus problemas ou necessidades...

O diagrama de 9 blocos (solution selling) ajuda a descobrir os 3 porquês...

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?
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Hora do cafezinho...

10 minutos

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

1. Acima e abaixo da linha estratégica

2. O C-Level e o ciclo de vendas

3. Como apresentar para o C-Level

4. Como fazer uma boa reunião com o C-Level

Agenda
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Antes de começar...
Pense em 2 C-Levels:
• Um de uma negociação que deu certo
• Um de uma negociação que não deu certo

Nome do C-Level

Aprendizados do 
capítulo...

O C-Level é um "leitor" de pessoas

O C-Level tem grande habilidade em "ler as pessoas", como elas funcionam, como 
elas processam informações, como escolhem realizar certas tarefas, o que as 
motiva e por quê

S - How you speak (conteúdo) 
A - How you act (postura) 
L - How you look (expressões faciais e linguagem corporal)

Enquanto você estiver falando ou apresentando, 
o C-Level observará:

O C-Level buscará CREDIBILIDADE e AUTENTICIDADE
e comparará você com os melhores colaboradores do time dele
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Comunicador Planejador

Executor Analista

C-Levels típicos em cada perfil comportamental

Fundador(a) da empresa

Diretor(a) executivo

Diretor(a) de marketing

Diretor(a) de operações

Diretor(a) técnico

Diretor(a) de consultoria

Diretor(a) comercial

Diretor(a) de estratégia e planejamento

Diretor(a) de governança

Diretor(a) de alianças e parcerias

Comunicador Planejador

Executor Analista

C-Level = emoção, ego e muita memória

Emoção                            Razão
Memória

O C-Level tem memória de elefante... se você prometeu... é melhor você cumprir...

EGO
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Comunicador Planejador

Executor Analista

C-Level = alta velocidade de decisão

Consegue identificar, subconscientemente, as 3 variáveis mais importantes e toma a decisão
Alguns chamam isto de "feeling" ou "intuição" (Malcolm Gladwell)

Velocidade para tomar decisão

What's in it for me?    Motivadores
Perfil comportamental Motivador
Comunicador Fama e fortuna
Planejador Participação
Analista Paz
Executor Poder e fortuna

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

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

What's in it for me? (wiifm)

O que eu ganho com isto?
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O que eu posso perder?

O que está em jogo?

What's in it for me?    Medos (riscos)
FUD = Fear, Uncertainty and Doubt

(Medo, incerteza e dúvida)

VUCA = Volatilidade, Incerteza,
Complexidade e Ambiguidade

Perfil comportamental Medos
Comunicador Medo de ficar sozinho

Medo de ser rejeitado
Medo de perder a qualidade de vida

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

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

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

Canvas de preparação de apresentação

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

uma bandeira (causa ou propósito) 
e arregimenta pessoas para lutarem por sua bandeira 

Tipicamente o líder associa 
sua bandeira com um "tema" 

ou "símbolo" 
para que seja facilmente 

identificado e lembrando...

O ser humano precisa de um "propósito" e busca isto no seu líder 

Como você vai identificar a 
bandeira do C-Level?

Como você vai mostrar que 
está alinhado com a bandeira?
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Coloque-se no lugar do cliente
Qual o objetivo do C-Level?  
O que ele vai considerar um sucesso?
Qual a agenda "aberta" dele?
Qual a agenda "oculta" dele?

Por que o C-Level quer participar da reunião?

Como ele vai se portar?   
Ele vai quer conduzir a reunião?
Ele vai ouvir o que eu tenho a falar?
Ele vai interromper muito?

Quais os meus planos de contingência?

Importância do storytelling

O C-Level é uma máquina 
de resolver problemas...

sempre "na pressão" O primeiro passo é acessar o 
sistema límbico(*) do C-Level, 
fazendo ele respirar, relaxar e 

prestar atenção em você...

(*) Sistema límbico é responsável pelas 
emoções e comportamentos sociais

"vou te contar uma história... 
...de como nossos clientes 

estão sendo muito bem 
sucedidos..."

(conte uma história 
feita para marcar...)

O ritmo e fluxo da história mudarão 
o estado de humor do C-Level
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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)

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...
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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

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?"
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Apresentando para o CHEFE - mudança de comportamentos

Quando o AcE estiver participando de uma apresentação ou reunião, os 
participantes terão comportamentos diferentes do que teriam em uma reunião 
um-a-um com você... Teremos o EFEITO CHEFE:

Os participantes, conscientemente ou inconscientemente, disputarão por 
"território", querendo mostrar superioridade e ganhar a atenção do chefe
• Uns falarão muito, mostrando benefícios e visão abrangente (comunicadores)
• Uns mostrarão a importância de um plano (planejadores)
• Uns mostrarão muitos fatos e dados (analistas)
• Uns serão duros e implacáveis (executores) 

O chefe, conscientemente ou inconscientemente, 
tentará conduzir a reunião como se fosse uma 
reunião interna, assumindo o controle...

Todos vão jogar cascas de 
banana para você cair J

Apresentando para o CHEFE - o que fazer...

1. Agradecer a oportunidade e a participação de todos - assumindo a coordenação
Deixe claro o propósito CONSTRUTIVO (e que você está lá para AGREGAR)

2. Propor a agenda da reunião - assumindo o controle 

3. Minimizar o EFEITO CHEFE

Deixar claro: 
• Objetivos da reunião

• Decisões que deverão ser feitas (dando uma missão para o CHEFE nesta reunião)

• Com quem você já falou (rede de relacionamento), o que cada um já contribuiu e o que ele 
achou da solução

• O papel e contribuição esperada de cada um na reunião

• Peça, de tempos em tempos, para o CHEFE emitir sua opinião ou decidir algo, assim, você 
estará conduzindo a participação dele

Voltar para a agenda sempre que a reunião sair de controle...e sairá...
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E quando o SEU CHEFE estiver participando?
Antes da reunião com o cliente...
• Deixe claro para o seu chefe que você é quem conhece profundamente o cliente E É quem deverá 

ORQUESTRAR a reunião
• Combine um sinal com ele, por exemplo:

• Se você colocar a caneta perto dele, então, será para ele contribuir com algo
• Se você colocar a caneta perto de você, então, é para ele PARAR de falar

Na abertura da reunião
• Agradeça a oportunidade
• Explique que você terá a difícil tarefa de orquestrar a reunião com pessoas que têm muito a 

contribuir, mas que é fundamental seguir a agenda para que os objetivos sejam alcançados
• Explique a agenda
• Pergunte, EXPLICITAMENTE, se todos estão DE ACORDO com a agenda

E quando sair de controle?   (e vai sair de controle...)
• Volte para a agenda!
• Explique que você terá a difícil tarefa de orquestrar a reunião com pessoas que têm muito a 

contribuir, mas que é fundamental seguir a agenda para que os objetivos sejam alcançados

E quando o SEU CHEFE estiver participando?
Seu CHEFE e o CHEFE do cliente vão querer FALAR, CONTRIBUIR e MOSTRAR 
PODER...

A única forma de CONTROLAR a situação é criando espaços PRÉ-DETERMINADOS 
na agenda

Eu gostaria de propor a seguinte agenda:
• Dr. Cliente nos relembra dos motivadores que teve para buscar uma solução de Gestão 

Empresarial
• Na sequência eu explico como nossa solução de Gestão Empresarial poderia atender as 

necessidades
• Então, o Sr. MeuChefe mostrará porque nossa empresa é a melhor alternativa para atender 

este projeto
• Podemos seguir assim?
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Checagem de 
entendimento

Checagem 
emocional

O que conversamos até agora?

O que você viu que chamou sua atenção?

Como você resumiria o que vimos até agora?

Isto faz sentido para você?

Estamos no caminho certo?

É isto que você imaginava?

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

1. Acima e abaixo da linha estratégica

2. O C-Level e o ciclo de vendas

3. Como apresentar para o C-Level

4. Como fazer uma boa reunião com o C-Level

Agenda
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Antes de começar...
Pense em 2 C-Levels:
• Um de uma negociação que deu certo
• Um de uma negociação que não deu certo

Nome do C-Level

Aprendizados do 
capítulo...

O C-Level é uma pessoa como você
§ Têm família e todos os problemas comuns que uma família tem

§ Eles fizeram escola, universidade e tomaram “porres” como você J

§ Vão a cinemas, teatros, restaurantes

§ Compram coisas que não funcionam, reclamam

§ Sentem dor, choram...

O C-Level tem um CHEFE
(como você tem)



35
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

Não vamos confundir as coisas...

Tempo 
é um BEM PRECIOSO 

e ESCASSO...

Quando ele está trabalhando ele tem uma missão a cumprir

Ele tem muito menos tempo do que ele gostaria:
• Centenas de e-mails e relatórios
• Dezenas de reuniões e viagens
• Colaboradores carentes e com problemas
• Fornecedores com ideias e soluções mirabolantes
• O chefe...

O vendedor deveria ser o CVO
Chief VALUE Officer - você tem que gerar VALOR...

CONTENT IS KING (conteúdo é tudo de bom)

• Você tem informações sobre o mercado

• Você tem informações sobre a empresa dele

• Você tem informações sobre outros clientes (referências e casos de sucesso)

• Você tem uma visão ISENTA de emoções

• Você tem uma visão ACIMA do dia-a-dia

Vou te dar uma outra perspectiva...

Eu tenho visto os clientes resolverem de uma outra maneira...

Você já tinha pensado em...
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Conectando com C-Level não conhecido
Introdução pessoal (primeiro nível de credibilidade)

Objetivo do contato (segundo nível de credibilidade = solução)
"Entro em contato para falar sobre..." (caso de sucesso ou caso de uso)

• Usar power number (números de comprovação)
• Usar palavras-chave (receita, ganho, aumento...)

"Muitos empresários nos perguntam como podemos aumentar as vendas de suas empresas"
"Muitos empresários estão nos procurando para aumentar as vendas"

Discurso de elevador (terceiro nível de credibilidade)

Call to action
"Preciso de 10 minutos do seu tempo para falar como poderíamos aumentar as vendas. Posso 
ligar amanhã as 10:00?"

Agenda da reunião
# O que tratar

1 Abertura quebra-gelo e rapport

2 Apresentação pessoal

3 Agenda

4 (objetivo)

5 (deliberação)

6 Recapitulando

7 Próximos passos

8 Encerramento

9 A propósito...

Abertura quebra-gelo e rapport
• Mostrar que você é CVO (Chief Value Officer), que você estudou o mercado dele e a 

empresa dele...
• Usar técnica de massagem no EGO...

"Fiquei impressionado com a notícia que saiu ontem à noite sobre o crescimento de 15% do 
mercado automobilístico brasileiro. Eu achei que não passaria de 10%. Eu sei que você é um 
grande especialista no assunto, o que você acha que está acontecendo?" 

Apresentação pessoal (primeiro nível de credibilidade)
• Mostre sua experiência

Se você já conhece o C-Level, então, fale de algum curso ou aprendizado que você teve, 
mostre que está estudando e aprimorando...

Agenda
• Controlar um C-Level não é fácil...
• A agenda é CHAVE no sucesso da reunião, mostre:

• O que será discutido
• As decisões que terão que ser tomadas
• Quando você precisará da colaboração do C-Level

• Se não tiver um slide, então, escreva no papel para ficar graficamente registrado (C-Levels
têm grande retenção de imagens, desenhos e gráficos)
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Agenda da reunião
# O que tratar

1 Abertura quebra-gelo e rapport

2 Apresentação pessoal

3 Agenda

4 (objetivo)

5 (deliberação)

6 Recapitulando

7 Próximos passos

8 Encerramento

9 A propósito...

Objetivo
• Deixe claro qual o assunto (escreva uma palavra-resumo no slide ou papel)
• Dependendo do assunto você terá que escolher:

• Dar a sua visão do assunto primeiro, e pedir a opinião do C-Level
• Deixar o C-Level dar a visão dele, e você pergunta ou complementa depois

• Mostre que você estudou, leve documentos de apoio e deixe de uma maneira 
que o C-Level saiba o que são... 

Deliberação
• Registre o que foi decidido
• Se possível uma página para cada objetivo/deliberação
• Se possível anote o "racional"

Faça checagem de entendimento e checagem emocional

Agenda da reunião
# O que tratar

1 Abertura quebra-gelo e rapport

2 Apresentação pessoal

3 Agenda

4 (objetivo)

5 (deliberação)

6 Recapitulando

7 Próximos passos

8 Encerramento

9 A propósito...

Recapitulando
• Recapitule todos os objetivos / deliberações

Próximos passos
• Registre as ações que ficaram pendentes para cada um dos lados

Encerramento
• Deixe claro que a reunião acabou. Feche o notebook ou caderno!

A propósito
• Use novamente o CVO (Chief Value Officer) dando alguma informação
• Tente cavar uma outra oportunidade com um caso de sucesso ou caso de uso
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Patrocinador

Tenha, sempre, um patrocinador
• Não só para chegar ao C-Level, mas para orientá-lo sobre o que falar, 

como falar, entender as forças políticas e dar um feedback pós-reunião

• Se possível leve o patrocinador com você na reunião

• Enalteça o patrocinador na reunião com o C-Level

Prepare-se, prepare-se, prepare-se
• Forma e conteúdo são muito importantes
• Se tiver um número inconsistente - você está morto !
• Use o patrocinador para testar o que você falará na reunião

Esteja pronto para improvisar...
§ Existe uma chance enorme do C-Level te interromper no segundo slide e conduzir a reunião para “um 

outro lugar”

§ O sucesso da reunião será fruto de:
§ 80% da sua comunicação
§ 20% do conteúdo apresentado

§ Você se preparou para 1 hora, mas o C-Level te avisou que só tem 15 minutos
§ Listar os tópicos e deixar o C-Level escolher o mais importante
§ Retomar os outros tópicos em uma próxima reunião

§ O cliente ESTÁ falador
§ Tome as rédeas da reunião
§ Pare a reunião e estabeleça:

§ Objetivos e tempo previsto
§ O que você vai falar / apresentar

§ E o que você espera do cliente
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Esteja pronto para falar o discurso de elevador

Descrição concisa, cuidadosamente 
planejada e bem ensaiada sobre a sua 
empresa de tal maneira que você possa 
falar em menos de 1 minuto

Deve conter:
• Frase impactante
• Empresa, produtos e serviços
• Credenciais e diferenciais
• Benefícios (VALOR) para o cliente

Mensagem tem que ser “segmentada”. O que é 
importante no meu produto para aquele cliente?

Seja um líder, seja audacioso!
Se você não for, seu concorrente será

Dinâmica de uma conversa com C-Level
§ Vendas consultivas - reunião com gestores

§ 20% da reunião = você fala e pergunta
§ 80% da reunião = você OUVE

§ Reunião com C-Level
§ 80% da reunião = você fala e agrega valor
§ 20% da reunião = ele fala se você está no caminho certo e com quem falar para evoluir a 

negociação

Ele
80%

Você
20%

Você
80%

Ele
20%
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Como o C-Level gosta de receber as informações
§ Executive Summary (Sumário Executivo)

§ One Page Summary (Resumo de 1 página)

§ Gráficos ao invés de tabelas

Ponto essencial

“o que eu devo fazer 
com esta informação”

Como o C-Level analisar o vendedor

Caráter e autenticidade

Autoconfiança e simplicidade

Habilidades de comunicação

Estilo e paixão

Consistência
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O que o C-Level não gosta nos vendedores

Fonte: Pesquisa ADVANCE

"Falam mal da concorrência"

"Desperdiçaram o meu tempo"
Não conseguiram mostrar um caso de negócios 
sólido (visão da solução)

"Não entendem do meu negócio"
Discurso genérico, técnico ou centrado em produtos

"Não sabem negociar"
Não conduziram corretamente a reunião ou 
negociação (falta de processo ou metodologia)

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

Antes de falar TCHAU...
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_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

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

Quais foram as mensagens-chave deste treinamento?

Conteúdo Link
eBooks
Manuais e Guias com formulários e ferramentas
Artigos

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

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

Aprimoramento profissional

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

ADVANCE Consulting

Advance Your Business
consultoria e treinamento para

vender mais e melhor

www.advanceconsulting.com.br


