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PARA ENTRAR NA SUA EMPRESA, É

MAIS DIFÍCIL QUE PASSAR EM

MEDICINA NA USP?

 

DECIDA, DEFINITIVAMENTE, TER

UMA EQUIPE BRILHANTE,

DISCIPLINADA E COMPROMETIDA!
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Seja bem-vindo
 

“MUITO MAIS DO QUE UMA SIMPLES SALA DE AULA”
 

A você que nos visita e acredita na transformação da sua empresa para ser mais
promissora através do autoconhecimento, habilidades e atitudes da sua equipe, damos

as boas vindas! Você está se interagindo em uma casa do conhecimento que busca:
 
 

Primeiro:  Em tudo que fazemos, nós acreditamos em desafiar a zona de conforto.
Acreditamos em pensar e fazer diferente para que as equipes e líderes recebam um

conteúdo altamente diferenciado e potente.
 

 Segundo: O jeito com que temos de desafiar a zona de conforto é fazer dos nossos
serviços uma bela sinfonia na transformação de mente e vida de todos os nossos

clientes. Acordamos todos os dias para fazer o que amamos, levando nossa força de
vontade, criatividade, inovação e conhecimentos para aprimorar as competências

pessoais, profissionais e empreendedoras das equipes que trabalham nas empresas.
 

Terceiro: Com isso, nos tornarmos uma fábrica de resultados que transmite diversas
estratégias da genialidade através dos nossos treinamentos gerando mais
autoconhecimento, disciplina, sentido de vida profissional, compromisso,

responsabilidade, planejamento, criatividade e atitude em um mercado que exige cada
vez mais de todos nós.

 
 

Propósito do projeto
 

“Fazer com que a sua equipe cresça com mais autoconhecimento, competência,
compromisso, disciplina, responsabilidade, habilidade, atitude, persistência,

planejamento, criatividade e segurança dentro da sua empresa.”

 

ESCOLA DO CONHECIMENTO EM VENDAS E
LIDERANÇAS .
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TRANSFORMANDO CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO
EM AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DO FATURAMENTO 



IMPORTANTE E CURIOSO

 

Quando falamos de vendas, estamos entrando no coração da empresa. Esse coração,

quando não é cuidado de maneira potente, gera diversas disfunções que podem levar a

atritos, perda de produtividade ou ate mesmo à morte empresarial.

O mercado se depara com empresas que investem mais de R$ 80.000,00 em equipamentos,

para não ter o retorno financeiro esperado. Enquanto isso, as equipes não sabem nem

planejar uma ação para que as empresas cresçam durante o ano. Quando a equipe de

vendas é contratada,  não passa por um profundo, impactante e contínuo treinamento que

leve a criação de propósitos, disciplina, responsabilidades, criatividade, autoconhecimento ,

atitude e compromisso. 

Além disso, algumas empresas podem perder mais de R$ 100.000,00 de faturamento por

ano, por não ter um setor de vendas potente e comprometido com os propósitos da

empresa. 

Pensando em um visão mais sistêmica e inovadora dentro do mercado, trazendo

intervenções e ferramentas direcionadas as jornadas de ruptura e aumento da

produtividade, a Estímulo de Ideias desenvolveu essa jornada.
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O criador do projeto

O Alexandre Osorio está há mais de 15 anos dentro do mercado de consultoria de vendas,

planejamento estratégico e comportamento humano no mundo dos negócios. Com atuações

no mercado nacional e internacional, ele sempre foi uma pessoa que pensou fora da caixa,

saindo dos padrões de moldagem da sociedade e do mercado. Quando ele criou a Estímulo

de Ideias,  ele teve como propósito maior “fortalecer mentes e ajudar pessoas”. Como ele

sempre diz: “imagina se cada funcionário seu dedicasse 1 hora por dia para aumentar o

seu autoconhecimento, responsabilidade, atitude e as questões das competências

profissionais para ajudar a empresa a crescer”. 

 

Foi Prof.de MBA da PUC – Minas (disciplina: Estratégia de vendas e Políticas

comerciais). Especialista em gestão comportamental e estratégica

para empresários, empreendedores e equipes. Especialista em estratégias avançadas em

vendas, planejamento estratégico, criatividade e inovação. Master Practitioner em

PNL. Cursando Filosofia - Nova Acrópole. Gestor do conhecimento da empresa Estímulo de

Ideias. Palestrante e consultor internacional. Mais de 20 anos de experiência dentro do

mercado. Criador do projeto Comportamento & Negócios". MBA em Marketing e Inteligência

de Mercado. Pós-Graduado em Adm. e Marketing. Grande estudioso na área do

comportamento humano. Apaixonado por ajudar pessoas e empresas a alcançarem seus

objetivos. Responsável por ministrar grandes projetos , cursos e palestras no Brasil, Estados

Unidos, Peru e Argentina. Atua com mentorias, cursos e palestras em projetos sociais.
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Conteúdos para a equipe de vendas

 

1.    O que é o setor comercial: Uma análise mais profunda e com significado.

2.    O mercado: o comportamento das equipes de vendas e dos clientes.

3.    Autoconhecimento na vida pessoal e profissional.

4.    Modelo mental no aumento da produtividade e nas vendas.

5.    Identificação do seu sentido de vida como ser humano no setor da sua empresa:

compromisso, responsabilidade, agilidade, produtividade, disciplina e bons resultados.

6.    Atitude: como sair da procrastinação e aumentar as vendas.

7.    Ferramentas da programação neurolinguística para vendedores.

8. Oficina “Criatividade & Ação”: Como planejar e agir com eficiência.

9. Técnicas avançadas em vendas e negociação (serão divididas por etapas teóricas e

práticas).

10. Ações no telemarketing.

11. Como criar diferenciais competitivos.
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Conteúdos para a equipe de vendas

 

12. Sistema de auto-avaliação e produtividade.

13. Gestão do tempo: energias e tarefas.

14. Antropologia e Neurociência da mente e do comportamento.

15. Raciocínio lógico e estratégico na análise de dados e tomada de decisão.

16. Criação, execução e controle de projetos.

17. Sensemaking: construção de sentido no setor de vendas.

 

 

 Todos os participantes terão que realizar um projeto mensal para alavancar as vendas

dentro da empresa.
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Conteúdos para a equipe de lideranças

 

1. Planejamento e controle de projetos.

2. Estruturação do modelo de negócios da empresa.

3. Métodos de avaliação comportamental e de produtividade das equipes.

4. Gestão, Marketing e Inteligência de mercado.

5. Desenvolvimento, aplicação e gerenciamento de metas.

6. Padronização empresarial.

7. Programação Neurolinguística dentro do mundo dos negócios.

8. Comunicação não violenta.

9. Autoconhecimento na vida pessoal e profissional.

10. Design Thinking.

11. Mapa gerencial.

12. Antropologia e Neurociência da mente e do comportamento.

13. Inovação dentro dos problemas a serem resolvidos.

 

Todos os participantes terão que realizar um projeto mensal para alavancar as vendas

dentro da empresa.
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Círculo do conhecimento

3 meses cuidando da sua equipe!

 

Pensando em uma logística potente e bem flexível, as aulas serão todas as quintas-feiras.

Tudo acontecerá dentro do círculo do conhecimento para que você participe e não perca

nenhum conteúdo.

 

Independentemente da quinta-feira que a sua equipe começar, todos completarão o círculo

do conhecimento de 3 meses. Sugiro que veja o vídeo lá no site.

 

Além disso, teremos o grupo de estudo que acontecerá todos os meses.

O material será enviado para cada participante.

 

 *As aulas para o setor de vendas serão em duas turmas: 08:00 as 09:30 e 14:00 as 15:30. 

   Os membros da sua equipe de vendas poderão escolher uma das turmas.

 

 *As aulas para as lideranças serão também as quintas-feiras: 10:00 as 11:30.

 

As aulas serão ao vivo e pelo Zoom. 
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Depois de cada aula, todos os participantes terão a oportunidade de colocar as tarefas

em prática dentro da empresa. Quando voltarem para a aula seguinte, irão trazer as

dúvidas e experiências para que possamos ajudar na solução e/ou agregação de valor

no que foi conquistado. Durante esse período de espaçamento entre as aulas, todos

poderão entrar em contato, além de poderem participar do grupo de estudo. Toda a

logística será entregue aos participantes.

 

 

 
 

Controle e avaliação: Os proprietários receberão um relatório de análise de produtividade de

cada membro da sua equipe.

 

 

Investimentos via transferência ou depósito

Vendas: Em até 3 parcelas de R$ 664 ou 11% à vista

Liderança: Em até 3 parcelas de R$ 664 ou 11% à vista 

Vendas + Lideranças: Em até 3 parcelas de R$ 997 ou 11% à vista

Para pagamento no cartão em até 10 parcelas, acesse o site.

 

Valores especiais nesse mês de junho/2020.

 

 

 



 

 

Participação

 

Poderá participar toda a equipe de vendas da empresa.

Poderá participar toda a equipe de líderes da empresa.
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Realizar a inscrição da sua equipe

 

E-mail: lucas@estimulodeideias.com.br

WhatsApp: 31 9 9818 2671 

 

Fale direto com o Alexandre Osorio: 31 9 87050845

www.estimulodeideias.com.br

 

 

 


