


 

Objetivo 

 

Desenvolver habilidades de forma dinâmica e inovadora através 

de práticas do processo de Coaching aplicado a vendas. 
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Metodologia exclusiva, com práticas através de técnicas e 

ferramentas poderosas que geram ação com foco em grandes 

resultados. 



Benefícios para o participante 

  

 Crescimento pessoal e profissional; 

 Maior poder de negociação com o cliente; 

 Aumento da produtividade; 

 Desenvolvimento da Inteligência Emocional; 

 Melhor poder de comunicação; 

 Aprimorar técnicas de persuasão. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
  

Composição: 

 

• Conceitos, fundamentos básicos e avançados de coaching.  

• Técnicas e ferramentas com comprovação científica.  

• Desenvolvimento de competências do vendedor coach.  

• Desenvolvimento da autoliderança.  

• Temas inspiracionais e atuais sobre o coaching, suas aplicações e benefícios. 

 

I. Introdução ao Processo de Coaching 

II. Vendedor Coach;  

III. Técnicas de negociação; 

IV. Inteligência Emocional; 

V. Autoconhecimento 

VI. Autogestão;  

VII. Automotivação.  
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O que é coaching de vendas? 

 

Em primeiro lugar, entenda que o coaching de vendas não se 

trata apenas de um treinamento, como muitos acreditam. Treinar 

a sua equipe de vendas é trancá-los em uma sala e passar uma 

série de slides, com dicas e relatórios, contendo inúmeros dados 

sobre como eles devem melhorar. Coaching de vendas não é 

isso! 

 

O coaching de vendas pretende realizar um acompanhamento 

individual de cada representante de vendas de sua organização e 

capacitá-lo, através de técnicas totalmente personalizadas.  
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Turma – Coaching de Vendas 

 

Horário das 19:00 às 22:00  

10 encontros (toda Quarta). 

Carga horária de 30 horas 

 

Material incluso e Certificado Coaching de vendas 
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O instituto Mesquita Coaching surgiu da ideia de aprimorar 

ainda mais o potencial das pessoas. 

 

O IMC tem por objetivo promover cursos de alto desempenho, através 

dos Treinamentos de Líder Coach, Coaching de vendas, Oratória e 

Atendimento de Alta Performance.  

Sempre visando o desenvolvimento humano dos seus alunos. 

 

No Instituto Mesquita Coaching entram pessoas comuns, 

e saem líderes diferenciados para a vida pessoal e 

profissional. 
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 (77) 3611-4981 

 contato@instmc.com.br 

   Facebook: @instmesquitacoaching 

 elbia@instmc.com.br 

   Site: www.instmc.com.br 

  (77) 9.9956-8099 


