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Instruções para certificação

§ Faremos virtualmente em data e horário a serem definidos

§ Teremos na sala você e avaliador(es)

§ Cada apresentador terá 15 minutos e durante sua apresentação, não será 
interrompido

§ Sua apresentação será analisada como se a ocasião fosse na vida real com 
o cliente

§ Ao final, após sua apresentação, você receberá o feedback sobre os 
objetivos e resultados



Preparando para a certificação
§ Leia todos os slides desta apostila

§ Leia suas anotações 

§ Leia o formulário que será utilizado em sua avaliação

§ Monte o seu roteiro usando os 9 passos para uma apresentação de sucesso

§ Monte sua apresentação

§ Revise sua apresentação e recursos a serem utilizados



Apresentação da Certificação

Venda

Apresentar os desafios, mostrar benefícios, confirmar 
as premissas, objeções para então fazer a pergunta 

final e definição de próximos passos

Desenvolvimento de
oportunidades (A)

Negociação e 
fechamento (W)

A apresentação simula o momento onde 
todas as discussões com cliente já 
ocorreram e apresentaremos nosso 

entendimento e defesa do valor para o 
negócio

O objetivo é ter sua concordância 
em seguir o projeto

Em concordando, a fase seguinte 
representa a negociação



Pequenas dicas que valem muito...

Para nossa certificação:

• Treine antecipadamente para garantir que tudo sairá 
como pensado e preparado

• Se houver vídeos, teste-os também

• Não esqueça sua garrafa de água 

• Gerencie o tempo disponível para que não ultrapasse 
o limite de tempo

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

Recomendações para você montar sua apresentação



Sono, alimentação e hidratação

Sono, alimentação e hidratação afetam DIRETAMENTE
• Voz
• Aparência
• Memória
• Velocidade do raciocínio



Postura

Braços e mãos 
em estado "neutro"

Mãos criando "ênfase" 
ao discurso

Note



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

§ A expressão facial

§ Mostra o seu estado de humor

§ Coloca a audiência no mesmo estado de humor que o seu

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



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



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...



Troca de energia = CARISMA
§ Bons vendedores 

§ Entram na reunião ou apresentação com uma energia positiva

§ O cliente tem a sensação de que o vendedor está sorrindo (não rindo) 

§ Usam o "ahã" para sinalizar ao cliente que estão ouvindo e entendendo

§ Usam ênfase para marcar pontos importantes

§ Usam "pontos de checagem" para manter a sintonia

§ A troca de energia é fundamental e 
o vendedor é quem será o maestro 
desta troca

Eu ENCANTO os clientes, 
então, eles COMPRAM ! 



Sua voz é sua arma mais poderosa
§ Muitos apresentadores preferem deixar o microfone de lado para ter uma 

"conexão maior" com a audiência

§ Todos terão de ouvir você de maneira muito clara, se sua voz não é forte, 
então use o microfone

§ A voz tem que ser firme e segura

§ Coloque energia na voz

Seduza a audiência



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



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



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
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