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N.º 
CÓDI 

GO 
T  Í  T  U  L  O 

DURAÇÃO 
MNS. 

1)  00132 A ARTE DE “FECHAR” EM VENDAS 

 Prof. Marins 
 Ressalta a importância de saber “fechar” uma venda na hora certa. Há 

vendedores que fazem uma excelente entrevista de vendas mais não conseguem 
pegar o pedido, ou a assinatura no contrato. Esses vendedores não conseguem 
“fechar” a venda deixando para depois esse momento que é o mais importante 
em qualquer venda, pois é quando o cliente realmente compra. Marins fala da 
importância dos “sinais de compra” que só a observação deve dar ao vendedor 
quais são em sua área de atuação. 

19 Mns. 

2)  00124 APRESENTAÇÃO DE VENDAS 

 Márcio Miranda 
 Características de uma boa apresentação 
       Identificando os problemas   
       Seja um consultor, aja de forma moderna 
       Os três passos principais da apresentação 

24 Mns. 

3)  00121 COMO ENCONTRAR NOVOS CLIENTES 

 Márcio Miranda 
 Primeiro passo: prosperar 
       Como definir quem pode vir a ser seu cliente 
       Administrando as suas visitas 
       Mala direta, telefone e visita pessoal 

20 Mns. 

4)  00115 COMO TREINAR EQUIPES DE VENDAS 

 César Frazão 
 Hoje em dia, com a concorrência cada vez maior, manter uma equipe de vendas 

forte e preparada é prioridade absoluta nas empresas. Voltando a gerentes, 
diretores e empresários, este vídeo apresenta de maneira prática e objetiva os 
segredos para formar uma equipe de sucesso. Organizado em três temas 
importantes, aborda questões como: Formação de equipes - Treinamento para 
vendas - Liderança e vendedores. 

26 Mns. 

5)  00114 COMO MOTIVAR SEM DINHEIRO EM VENDAS 

 César Frazão 
 Este vídeo apresenta várias opções criativas para aqueles problemas que a 

equipe enfrenta quando as vendas vão a zero. Situação que leva à pergunta que 
não quer calar: o que fazer? Pois é esse o momento exato de resgatar a auto 
estima, a confiança, a alegria e o entusiasmo do grupo. Afinal de contas, 
vendedores e representantes são fundamentais para o acontecimento da venda e 
precisam de algo mais. É na base da criatividade que muitas dessas situações 
podem ser resolvidas, porque, como já está provado, dinheiro não é o fator que 
motiva bons vendedores. Entre as opções aqui apresentadas estão: Clima de 
vendas, Comemoração, Recompensas e reconhecimentos, Disputas e 
campeonatos, Criatividade. 

15 Mns. 

6)  00125 COMO VENDER VALOR E NÃO PREÇO 

 Márcio Miranda 
 Como diferenciar seu produto e ganhar mais 
       Se você não acreditar não dá para vender 
       As principais objeções relacionadas a preço 
       O mito chamado Preço de Mercado 

20 Mns. 
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7)  00120 COMUNICAÇÃO, INFLUÊNCIA E PERSUASÃO 

 Márcio Miranda 
 Como se preparar para a profissão 
       Como ser um bom comunicador 
       Por que as pessoas compram? 
       Como se posicionar no mercado 

19 Mns. 

8)  00123 DESCOBRINDO INFORMAÇÕES 

 Márcio Miranda 
 Descobrindo informações através de perguntas 
       Os diversos tipos de perguntas 
       Regras para você ouvir melhor 
       Prepare-se também para aprender a responder 

17 Mns. 

9)  00135 5 DICAS PARA VENCER O ESTRESSE 

 Prof. Marins 
 Mostrando a pesquisa realizada em São Paulo por um grande hospital, o autor 

discute o que fazer de simples e eficaz para vencer o estresse e os desafios da 
vida moderna de um mundo extremamente competitivo. Mostrando quais são as 
principais causas do enfarte segundo a pesquisa, o autor trabalha com a 
realidade de como evitar o estresse e, portanto o enfarte. Esta palestra é 
recomendada para todas as pessoas que queiram entender como vencer os 
desafios da modernidade, viver melhor e com menos estresse. 

20 Mns. 

10)  00127 FECHAR, FECHAR, FECHAR 

 Márcio Miranda 
 Quais as características do grande fechador 
       Qual é o melhor momento para fechar? 
       Sinais não verbais e técnicas de negociação  
       As melhores técnicas de fechamento 

20 Mns. 

11)  00117 GERENCIANDO VENDEDORES PIT BULLS 

 Luis Paulo Luppa 
 O maestro da orquestra apesar de coordenar vários músicos e ser responsável 

pela harmonia e pelos preciosos compassos de cada musica, sempre fica de 
costas para a platéia. Gerenciar vendas é isso! Quem aparece é o resultado, a 
harmonia e energia da equipe de vendas. O gestor precisa fazer o time jogar bem 
e ao final participar de um coro só: Nós fizemos! Nós vencemos! Nós chegamos 
na meta!  

20 Mns. 

12)  00128 MANTENDO SEU CLIENTE PARA SEMPRE 

 Márcio Miranda 
 A importância do pós-venda 
       Por que o cliente é infiel nos dias de hoje? 
       Sua maior prioridade – manter o cliente 
       Quanto custa a perda de um cliente 

19 Mns. 

13)  00136 O QUE DIZEM OS “GURUS MUNDIAIS” DE MARKETING E VENDAS 

 Prof. Marins 
 Neta palestra o autor analisa o que tem dito ultimamente os maiores “gurus” 

mundiais da administração, marketing e vendas como Philip Kotler, John 
Stanton, Roger Blackwell, Heiz Goldmann, Al Ries, Ted Levitt e outros. Mostra 
como todos convergem para coisas simples e eficazes que fazem uma grande 
diferença num mercado extremamente competitivo e global. É destinado para 
empresas e principalmente aos que trabalham com marketing e vendas. 

19 Mns. 



14)  00116 O VENDEDOR PIT BULL 

 Luis Paulo Luppa 
 Este DVD é um treinamento prático para vendedores que dependem de 

comissão para pagar as contas do mês. É resultado de experiências reais, 
visitando cliente a cliente, dia após dia. Com uma linguagem direta e divertida, 
seu conteúdo vai potencializar a atividade do homem de vendas, mostrando os 
erros mais comuns e apontando soluções de fácil aplicação. O autor apresenta 
uma visão objetiva e consistente de como ser bem sucedido. Ele não diz o que 
funciona, mas como funciona. E, principalmente, de que maneira pode funcionar 
melhor.  

30 Mns. 

15)  00126 POR QUE AS OBJEÇÕES SÃO BEM-VINDAS? 

 Márcio Miranda 
 Por que as objeções indicam interesse? 
       Qual o tipo de cliente mais difícil? 
       As quatro categorias de objeções  
       Depois de responde-las, o que fazer? 

17 Mns. 

16)  00134 QUEM É O MELHOR FUNCIONÁRIO? 

 Prof. Marins 
 O autor discute o resultado de uma enquête que mostra 14 coisas que fazem os 

melhores funcionários. São coisas simples e que fazem uma enorme diferença 
para o sucesso das pessoas. Este DVD destina-se a empresas e pessoas que 
queiram se desenvolver pessoal e profissionalmente.  

19 Mns. 

17)  00118 14 TÉCNICAS DE FECHAMENTO PARA VENDER MAIS 

 César Frazão 
 Não tente abrir a porta coma chave errada. Segundo o autor se você não 

dominar pelo menos dez técnicas de fechamento, será difícil ter bons resultados 
em vendas. Neste DVD você vai conhecer as 14 técnicas mais importantes para 
aumentar as suas chances de vender.  

20 Mns. 

18)  00119 VENDAS: A MELHOR PROFISSÃO DO MUNDO 

 Márcio Miranda 
 Vendas como profissão 
        Imagem de excelência 
        Estabelecendo metas para você mesmo 
       Método moderno x Antigo de vender 

22 Mns. 

19)  00122 VENDENDO PARA TODOS OS TIPOS DE CLIENTES 

 Márcio Miranda 
 Os diversos tipos de personalidade 
       Como identificar a sua e a do seu cliente 
       Como se adaptar para poder vender mais       
       Como vender de acordo com cada estilo 

21 Mns. 

20)   7 PASSOS DA NEGOCIAÇÃO EFICAZ 

 Revista Venda Mais 
 Apresenta as principais técnicas e dicas para deixar definitivamente de tentar 

derrotar “adversários” e passar a entender que negociar é conquistar as outras 
pessoas, ajudando-as a obterem o que desejam! 

36 Mns. 

21)   PALESTRA: QUALIDADE DE VIDA 

 Prof. Renato Pereira 
 Coreminas – 16/09/2005 

xx 

22)  00168 A ESSÊNCIA DA LIDERANÇA DE RESULTADOS 

 Luis Paulo Luppa 
 O autor apresenta a verdadeira essência do líder de resultados: inspirar e criar 

novos seguidores. Para o autor o líder de resultados motiva, tem carisma e 
provoca as pessoas a dar o melhor de si para que sua empresa gere cada vez 
mais lucros. Reconhece a diferença entre obstáculo e desafio, sabe visualizar 
riscos, orienta, treina e desenvolve seus liderados. E acima de tudo tem obsessão 
por resultados. 

37 Mns. 



23)  00138 A GUERRA INTERNA NAS EMPRESAS 

 Prof. Luiz Marins 
 O autor afirma neste DVD, que passamos as oito melhores horas do dia durante 

os 35 melhores anos de nossas vidas, no ambiente de trabalho. Sendo isso uma 
verdade, seria lógico transformamos esse ambiente no melhor lugar do mundo. 
Existem profissionais que fazem do local onde trabalham o seu mundo feliz. 
Essas pessoas são comprometidas com o seu sucesso pessoal e com o da 
empresa. É trabalhando que elas se realizam e são felizes. Mas, infelizmente, isso 
não acontece na maioria das empresas! Muitas vezes, pessoas comprometidas 
acabam sendo malvistas e malfaladas pelos seus “colegas”. Marins afirma: 
somente o diálogo é capaz de eliminar essas diferenças que geram a guerra 
interna nas empresas. 

21 Mns. 

24)  00005 ATITUDE E HABILIDADE 

 Daniel Godri 
 Quando falamos de nós mesmos ou escrevemos nosso currículo, destacamos 

sempre nossas habilidades: sou formado nisso, fiz curso daquilo e assim por 
diante. E é claro que tudo isso é muitíssimo importante, mas tem algo que 
também faz muita diferença: A atitude! E porque quase não se fala dela? Isso 
acontece porque a atitude não é mensurável, mas no dia-a-dia se destaca que ela 
tem em abundância. Entenda neste vídeo como se tornar uma pessoa de atitude 
e veja como ela pode mudar sua vida! 

XX 

25)  00012 AUTO MOTIVAÇÃO E AUTO ESTIMA 

 Daniel Godri 
 Como acreditar mais em você mesmo! Quantas vezes disseram ou insinuaram 

que você não ia conseguir, que não tinha capacitação para determinado projeto, 
que nuca chegaria a lugar nenhum porque não era bom o suficiente? Foi isso que 
os cientistas disseram sobre o “besourão”: que ele nunca voaria. No entanto, ele 
voa! Quer aprender a se motivar e a se valorizar, sabendo entender críticas 
constritivas, mas deixando de lado aqueles que não vão te levar a nada? Após 
este vídeo com Godri sua auto estima não será mais a mesma! 

XX 

26)  00152 COMO AUMENTAR MINHA EMPREGABILIDADE 

 Prof. Marins 
 Empregabilidade é a capacidade que toda pessoa tem que ter para se manter 

empregada, seja na própria empresa ou em outra. Segundo o autor, ser uma 
pessoa com alto grau de empregabilidade é uma obrigação de todo profissional 
moderno. Ele tem que estar preparado, antenado e ser um especialista naquilo 
que faz. Deve estar atualizado técnica e cientificamente, além de estudar e ler 
tudo a respeito dos avanços da área em que atua. É primordial, ainda, que tenha 
valores fortes e muito bem definidos, tais como: ética, honestidade, honra e boa 
educação. Marins garante que é através da participação interessada do 
profissional que se materializa o seu comprometimento com o sucesso da 
empresa. E, um profissional com estas características dificilmente terá 
dificuldades de se manter empregado ou, ainda se for o caso, de se recolocar no 
mercado.  

20 Mns. 

27)  00010 COMO FAZER O CLIENTE DIZER SIM 

 Daniel Godri e Daniel Godri Jr. 
 Compara não é simplesmente um ato isolado. Esta atitude envolve muito mais 

do que uma simples troca. A sensação está presente, o desejo, a satisfação que o 
cliente crê que o seu produto trará para ele. Entender cada cliente e suas 
necessidades é uma arte, e os detentores deste maravilhoso dom são os grandes 
vendedores. Aprenda como encantar e surpreender seu cliente. Torne-se um 
mestre em vendas! 

XX 



28)  00154 COMO LIDAR COM PESSOAS EXCELENTES, MAS SEM “ESPÍRITO DE EQUIPE”. 

 Prof. Marins 
 O que é mais difícil? Manter na sua equipe um “craque”, um campeão na sua 

área de atuação, mas que é individualista, arrogante e descomprometido com a 
sua empresa, ou abrir mão deste craque e sofrer as conseqüências que isso traz? 
Lembre-se: é fundamental que o craque seja humilde, agradecido e tenha sempre 
vivo na mente que ninguém é craque sozinho. Pense nisso: você teria na sua 
empresa um profissional excelente – um vencedor – mas que na verdade é uma 
ameaça ao espírito de equipe? 

19 Mns. 

29)  00004 DO FUNDO DO POÇO AINDA POÇO OLHAR AS ESTRELAS 

 Daniel Godri 
 Você é um ser humano único e infinitamente especial. As coisas do dia-a-dia, da 

vida, te levaram ao fundo do poço? Parece que não existe mais saída? Lembre-se: 
mesmo estando lá em baixo, se você olhar para cima poderá ver o céu com sua 
infinidade de estrelas. Muita gente já passou por situações como essa: estar no 
fundo do poço sem esperanças. Descubra como dar a volta por cima e voltar a 
ser aquela pessoa de sucesso para o qual Deus criou você.  

XX 

30)  00167 EMPRESA UNIDA JAMAIS SERÁ VENCIDA 

 Prof. Marins 
 Este vídeo discute a importância da união para que qualquer empresa possa 

vencer os desafios da competitividade dos dias atuais. É preciso que todos os 
colaboradores entendam que o inimigo está fora da empresa e não dentro da 
empresa. O inimigo não é o outro departamento ou seção. O inimigo é o 
concorrente que está ativo desejando conquistar os nossos atuais e futuros 
clientes. A energia que uma empresa gasta nas brigas internas e na reunião é 
justamente a energia que falta para a necessária criatividade, inovação e 
excelência em produtos, serviços e no atendimento aos clientes. Este vídeo é 
indicado para toda e qualquer empresa que queira manter-se unida e que 
entenda que só unida vencerá.   

19 Mns. 

31)  00011 ENTRE NO PALCO E FAÇA DO SEU TRABALHO UM VERDADEIRO SHOW! 

 Daniel Godri 
 Você já foi ao circo? Já viu algum espetáculo onde o palhaço ou o artista não 

davam o melhor de si para te fazer sorrir? Nossa vida profissional precisa ser 
assim também: nosso show tem que continuar, nosso cliente precisa sorrir e estar 
satisfeito, pois estamos ali para fazer o melhor para ele. Neste vídeo você está 
convidado à se tornar um show à parte dentro de sua empresa, afinal, o 
espetáculo tem que continuar! 

XX 

32)  00147 EU PENSEI QUE ESTAVA SEGURO NO MEU EMPREGO 

 Prof. Marins 
 O mundo mudou. Ninguém mais está seguro no emprego, a não ser que passe a 

merecer essa segurança conquistando-a hora após hora, dia após dia. Veja se 
você não está tendo ilusão de pensar que é mais importante para a sua empresa 
do que o seu emprego para você. Muitas vezes nos acomodamos num emprego e 
começamos a nos sentir seguros demais sem nos apercebermos das mudanças 
que o mundo vem passando e de nossa necessidade de mudar com o mundo e 
com a nova realidade. 

19 Mns. 

33)  00009 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO 

 Daniel Godri 
 Como encantar os clientes e superar as suas expectativas? O desempenho e o 

atendimento são premissas básicas para conquistar seu cliente. Se você trabalha 
em um restaurante, por exemplo, desempenho é o sabor e a qualidade da 
comida servida, atendimento é o relacionamento entre toda a equipe com o 
cliente. Um bom desempenho, toda empresa tem que ter, pois não há bom 
atendimento que supere o gosto de uma comida ruim. Então o diferencial de sua 
empresa estará exatamente no atendimento. Aprenda como alavancar a busca 
pela excelência no atendimento dentro de sua equipe. 

XX 



34)  00006 INTELIGÊNCIA MÚLTIPLA 

 Daniel Godri 
 Aja como os homens - Pense como as mulheres. Ah, se eu pudesse entender o 

que se passa na cabeça desse cliente, desta diretoria, do meu marido, da minha 
filha, tudo seria tão mais fácil! Pois é, realmente seria! Mas, ninguém inventou 
nenhuma máquina com esses super-poderes ainda. No entanto, agora você pode 
entender como funcionam os cérebros femininos e os masculinos. Este vídeo trás 
uma divertida comparação entre o jeitinho da mulher e o do homem. Conhecer 
esses “jeitões” torna-se um grande diferencial nas mãos daqueles que aprendem 
a lidar com as qualidades de cada um, seja nas nossas vidas profissionais ou 
pessoais.  

XX 

35)  00003 MOTIVAÇÃO EM DOSE DUPLA 

 Daniel Godri e Daniel Godri Jr. 
 Este vídeo é sensacional, uma verdadeira obra de arte da motivação, aliás uma 

dupla obra de arte! Com certeza um dos melhores materiais de treinamento já 
produzidos na história business por Daniel Godri, que apresenta ao público seu 
prodigioso e talentoso filho, o jovem Daniel Godri Jr. Um verdadeiro show! Com 
muita vibração, alegria e disposição o sucesso é garantido no seu treinamento 
motivacional. É energia do começo ao fim, minutos após minuto, uma surpresa 
atrás da outra, com muito bom humor e com aquele tempero que só um Godri 
conhece para elevar a sua auto-estima e de toda sua equipe! Você e seus 
colaboradores vão se emocionar, rir e se divertir. Além de aprender muito com 
as dicas de motivação, relacionamento, trabalho em equipe e automotivação. 
Embarque você também neste trem com destino ao sucesso! 

XX 

36)  00001 MOTIVANDO COM CRIATIVIDADE 

 Daniel Godri 
 Como ser positivamente criativo, indo muito além dos nossos limites. Um vídeo 

usado no mundo todo para treinar e motivar equipes. Japão, Estados Unidos, 
Portugal e até Angola estão neste time.  

XX 

37)  00002 O CORAÇÃO NO PODER 

 Daniel Godri 
 Conseguindo total comprometimento na vida e no trabalho. Como trabalhar e 

agir com o coração! 

XX 

38)  00008 TRABALHO EM EQUIPE 

 Daniel Godri 
 Juntos somos muito melhores que sozinhos.  

XX 

39)  00007 VALORIZE-SE - VOCÊ É MUITO MELHOR DO QUE IMAGINA 

 Daniel Godri 
 Amar aos outros já é um grande exercício de paciência, perdão e compreensão. 

Amar nós mesmos, então, chega a ser uma arte! A gente se conhece tanto que, às 
vezes, chega a fazer pouco caso das nossas qualidades, porque olhamos demais 
os defeitos. No entanto, é comprovado cientificamente que quando amamos o 
que somos, nos tornamos muito mais dóceis nos nossos relacionamentos 
pessoais, profissionais e familiares. Passamos a ser, também, mais abertos a 
novos conhecimentos e mais pacientes nos momentos mais difíceis. Aprenda 
com o mestre da motivação a valorizar-se mais a mais a cada dia e torne-se você 
também um vencedor! 

XX 



40)  00170 10 RAZÕES PARA O FRACASSO 

 Prof. Marins 
 Neste DVD o Prof. Marins expõe as 10 razões comportamentais que levam 

pessoas no fracasso.  
1. Insensibilidade a outras pessoas; 
2. Fazer “política” na empresa; 
3. Inflexibilidade; 
4. Incapacidade de organizar detalhes; 
5. Falta de disposição para fazer e você mesmo pede para outro fazer; 
6. Expectativa de pagamento pelo que se sabe e não pelo que se faz; 
7. Medo da competição dos outros; 
8. A síndrome do Eu: Eu ganhei! Nós empatamos! Vocês perderam!; 
9. Deslealdade; 
10. Licenciosidade. 

19 Mns 

41)  00203 AS 7 CHAVES DA LIDERANÇA & GENIALIDADE EMPRESARIAL 

 Omar Souki 
 Descubra o segredo do sucesso de Bill Gates, Comandante Rolim, Walt Disney, 

Salim Mattar, Ted Turner, Luiza Helena, e muitos outros gênios 
empreendedores. Essas lideranças de sucesso não esperam acontecer, fazem 
acontecer! Propõem missões praticamente impossíveis a si próprias,  pois é o 
desafio extraordinário que produz pessoas extraordinárias.  

27 Mns 

42)  00202 AS 7 CHAVES DA FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

 Omar Souki 
 De forma leve e divertida este DVD mostra que é preciso estar atento a uma 

mudança na atitude do cliente - agora ele não busca por novos produtos, mas 
por novas experiências. Enfatiza a necessidade de fazer com que o cliente associe 
nosso produto a uma experiência altamente prazerosa - pois só assim podemos 
agregar valor a nossos produtos e serviços.  

22 Mns 

43)  00221 A ARTE DE GERENCIAR PESSOAS NA EMPRESA 

 Mário Donadio 
 Neste DVD você verá que é possível transformar as empresas em “fábricas” de 

empreendedores. Para isso é necessário gerenciar pessoas com muita 
criatividade, pois no lugar de contratá-las é preciso atender às suas expectativas 
através de um tratamento diferenciado, reconhecendo valores e respeitando o 
potencial de cada um. 

53 Mns 

44)  00219 A HORA DA VERDADE - VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA TER UM NEGÓCIO? 

 Vinícius Lummertz silva 

 Luis Fernando Garcia 

 Sandro Afonso Morales 

 Ricardo Sirotsky 
 Uma boa idéia e muito trabalho bastam para sustentar um novo negócio? 

Milhares de brasileiros pensam que sim. Entretanto, de 1,5 milhão de empresas 
abertas anualmente no Brasil, apenas 40% sobrevive após 5 anos de atividade. 
Para vencer num mercado cada dia mais árido e competitivo é preciso mais que 
criatividade e perseverança. Esse DVD é um instrumento importante para novos 
e futuros empreendedores. Através de uma linguagem dinâmica e exemplos 
práticos, uma equipe de renomados especialistas em gestão empreendedora 
mostra como conduzir e ter sucesso com o seu negócio. 

29 Mns 

45)  00207 A IMPORTÂNCIA DO FOCO 

 Prof. Marins 
 Neste DVD o Prof. Marins pergunta: “Você sabe o que mais falta para a sua 

empresa vencer?” Como resposta ele mostra a importância do foco. Saber o que 
desejamos, para onde estamos indo, o que queremos da empresa. Foco é foco! 
Definir claramente os objetivos, saber o que é essencial, investir naquilo que você 
já é bom para, então tornar-se excelente. 

21 Mns 



46)  00198 ATENDIMENTO É TUDO - SORRIR NÃO BASTA 

 Prof. Marins 
 Num mundo com muitos competidores, qualidade semelhante e preços 

similares, a diferença recai muito sobre a capacidade da empresa em atender 
bem o seu mercado e seus clientes. Neste DVD o Prof. Marins amplia bem o 
conceito de atendimento mostrando exemplares de indústrias, comércio e 
prestação de serviços. Atendimento é muito mais que sorrir, diz o autor 
afirmando que um dos grandes erros das empresas é justamente confundir 
atendimento com sorriso. Atender é cumprir o que se promete. Sorrir, realmente, 
não basta. 

20 Mns 

47)  00169 A LIDERANÇA SEGUNDO RUDOLPH GIULIANI EX-PREFEITO DE NEW YORK 

 Prof. Marins 
 O que faz um líder? Um líder nasce feito ou é trinado para ser líder? É verdade 

que os verdadeiros líderes se revelam nos momentos de grandes dificuldades? O 
Sr. poderia citar algum líder atual que tenha chamado sua atenção? Quais os 
atributos de um verdadeiro líder? Líder e chefe são a mesma coisa? É verdade 
que os verdadeiros líderes nunca deram muita atenção às pessoas e sim às suas 
causas? 

21 Mns 

48)  00184 ÁREAS DE EFICÁCIA DO PROFISSIONAL DE VENDAS 

 Sirley Garoli 
 Áreas de eficácia são as responsabilidades que o profissional de vendas deve ter 

com a empresa, com os clientes e com ele próprio. Segundo a autora, realizar 
vendas não é mais a principal função de um vendedor. Agora ele tem outras 
responsabilidades tão importantes quanto essa, pois melhor que vender, é 
vender bem - com boa margem de lucro - e isto só é possível se os vendedores 
forem competentes em todas essas áreas de eficácia.  

24 Mns 

49)  00179 CADÊ O CLIENTE QUE ESTAVA AQUI? 

 Sirley Garoli 
 A autora ressalta neste DVD a necessidade do vendedor encantar o seu cliente 

através de atitudes. Demonstra com clareza, que a grande maioria dos 
vendedores perdem vendas muitas vezes sem saber o motivo. Segundo a autora 
para que os clientes de um  vendedor se tornem “reféns” do seu conhecimento; é 
preciso que ele consiga estabelecer uma relação de cumplicidade e, assim 
garantir, garantir todo o lucro deste processo para si.  

23 Mns 

50)  00181 COMO PENSAM OS COMPRADORES 

 Sirley Garoli 
 Como se relacionar  com compradores, tornando-se seu aliado é o tema deste 

DVD. Nele a autora mostra como os compradores estão preparados para atender 
os vendedores, e como os vendedores devem se preparar para este 
relacionamento. A autora fornece ainda, dicas de como surpreender os 
compradores de maneira profissional, e garante que só assim o vendedor terá o 
respeito profissional que o tornará um verdadeiro consultor na sua área. 

31 Mns 

51)  00193 COMO TORNAR A CONCORRÊNCIA IRRELEVANTE 

 Prof. Marins 
 Neste DVD o autor discute o tema do livro “A estratégia do oceano azul” dos 

professores W. Chan Kim e Renée Mauborgne, cuja proposta é desafiar as 
empresas a transporem as barreiras do oceano vermelho - da competição 
sangrenta - mediante a criação de espaços de mercado inexplorados que tornem 
a concorrência irrelevante. Em vez de retalhar a demanda existente - não raro em 
processo de encolhimento - e de copiar os concorrentes, a estratégica do oceano 
azul se concentra em aumentar a demanda e romper as fronteiras da competição 
em curso. 

20 Mns 



52)  00178 COMO TRANSFORMAR TALENTOS INDIVIDUAIS EM UMA EQUIPE DE 
SUCESSO 

 Chef Allan e Luppa 
 Neste DVD você vai entender porque grandes talentos não são suficientes para 

formar uma equipe de sucesso. Gravado na cozinha do mestre-cuca Allan Vila 
Espejo, o consultor Luis Paulo Luppa - autor do best seller O vendedor Pit Bull - 
e o famoso “chef” fazem uma analogia do preparo de um risoto com o 
desenvolvimento de uma equipe. Enquanto o chef Allan prepara o risoto de 
frutos do mar, Luppa aborda, de forma descontraída, aspectos fundamentais de 
uma liderança de resultados, tais como: foco nos resultados; gerenciamento da 
mudança; administração dos recursos humanos; motivação; capacidade de 
visão; gestão de crise; criatividade e inovação; ética. 

25 Mns 

53)  00189 DEIXE-SE CONTAMINAR PELO VÍRUS DA EXCELÊNCIA  

 Prof. Marins 
 Neste DVD o autor mostra que pessoas contaminadas pelo vírus da excelência 

contaminam outras. E, rapidamente, o vírus se espalha e toda empresa fica 
contaminada e a excelência passa a tomar conta de tudo e de todos, trazendo 
como conseqüência um incrível sucesso. Acredite: o vírus da excelência é o único 
vírus que, em vez de nos prejudicar ou matar, nos salva e fortifica. Deixe-se 
contaminar! 

19 Mns 

54)  00199 ÉTICA ENTRE COLEGAS DE TRABALHO 

 Prof. Marins 
 Passamos mais tempo no trabalho do que em nossa própria casa. Assim, ter um 

ambiente de trabalho onde reine a ética é fundamental para a própria qualidade 
de vida. Neste DVD o autor mostra uma pesquisa que discute aspectos 
ampliados da ética no ambiente de trabalho. Dizer ser uma idéia de colegas ou 
subordinados; não informar à empresa problemas que sabem que estejam 
ocorrendo; segurar informações relevantes ao trabalho de colegas e 
subordinados são alguns temas abordados pelo autor neste DVD.  

20 Mns 

55)  00204 EMOÇÃO É PODER 

 Ômar Souki 
 “A arte de administrar as emoções nos relacionamentos pessoais e 

profissionais”. Melhore seus relacionamentos e aumente seus lucros na vida e 
nos negócios. Para melhorar nossos relacionamentos é preciso cultivar a 
inteligência emocional e saber identificar nossas emoções dominantes. A arte de 
administrar as emoções é fundamental para a vida e para os negócios. Para 
relacionar-se bem e liderar equipes é preciso saber nos automotivar e motivar 
nossos colaboradores. Pessoas que se relacionam bem são habilidosas no 
convívio com os outros e tem especial talento em identificar e respeitar as 
emoções de seus familiares, amigos e clientes. Estamos inseridos em vastas teias 
de relacionamentos na família, na comunidade, no trabalho, etc. É necessário 
desenvolver a habilidade mágica de administrar com gentileza todas essas 
ligações.  

24 Mns 

56)  00019 EMPRESA FAMILIAR 

 Renato Bernhoeft 
 “Como manter o sucesso da 1ª geração”. Sua empresa é familiar? Ela está 

preparada para vencer o desafio da transição das gerações? Neste DVD o 
consultor Renato mostra como manter o sucesso da primeira geração e como 
devem agir os fundadores e herdeiros para perpetuar o negócio.  

41 Mns 



57)  00218 FECHE SUA EMPRESA, ABRA UM NEGÓCIO 

 Eduardo Botelho 
 Você sabe quais são as diferenças entre uma empresa e uma casa de negócios? Se 

você nunca teve tempo para pensar neste assunto, este é o momento ideal. 
Assiste a este DVD e descubra que é possível administrar a sua empresa, 
valorizando o seu negócio. De maneira clara e concisa, o consultor aponta as 
principais diferenças entre uma empresa e uma casa de negócios, em suas 
relações com fornecedores, funcionários e clientes. 

32 Mns 

58)  00201 GESTÃO POR CONFIANÇA 

 José Maria Gasalla 
 O autor apresenta neste DVD um modelo de gestão empresarial baseado na 

confiança que surge em resposta aos desafios do mundo moderno, no qual a 
complexidade do cenário organizacional e o nível de incerteza crescem a cada 
dia. De fato, entre os pensadores que se dedicam às questões corporativas, a 
confiança vem sendo valorizada e reconhecida como um mecanismo que torna 
as relações humanas mais abertas e cooperativas; com isso, aumentam a 
integração, a fluidez e a flexibilidade para o desempenho superior e o êxito 
competitivo.   

23 Mns 

59)  00183 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

 Sirley Garoli 
 Neste DVD você irá aprender como obter o melhor resultado de vendas através 

de um diagnóstico detalhado das necessidades dos seus clientes. A autora 
afirma que para se ter sucesso é preciso ter conhecimento, porém não há 
conhecimento sem informação. Por isso, para o vendedor ter sucesso na sua 
abordagem de vendas é preciso coletar a maior quantidade possível de 
informação sobre o cliente, o mercado, a concorrência, etc. Só assim ele terá 
condições de despertar a curiosidade e o interesse dos seus clientes. 

17 Mns 

60)  00180 MARKETING PESSOAL 

 Sirley Garoli 
 Neste DVD a autora aborda as qualidades comerciais que os profissionais de 

vendas devem ter para serem reconhecidos pelo mercado comprador. Deixa 
claro que Marketing Pessoal é a marca que o profissional de vendas deixa nos 
seus clientes, ou seja, a forma como é lembrado e recomendado a outros clientes. 
Segundo a autora, como só compramos de quem gostamos, o vendedor deve 
tornar-se inesquecível para os seus clientes, pois as vendas acontecem sempre 
através dos bons relacionamentos, fator determinante em um processo de 
fidelização.    

25 Mns 

61)  00211 O VENDEDOR LÍDER 

 Prof. Marins 
 Neste DVD o autor afirma que para ter sucesso um vendedor deve liderar o 

processo de venda junto a seus clientes. Muitos vendedores “compram” as 
objeções dos clientes em vez de liderarem o processo mostrando as reais 
possibilidades de, através dos produtos ou serviços que vende, realizar os 
sonhos ou atender as necessidades do cliente. O autor enumera todas as 
características que podem transformar um simples vendedor num vendedor 
líder. 

19 Mns 

62)  00196 OS 50 HÁBITOS ALTAMENTE EFICAZES DO VENCEDOR PIT BULL 

 Luis Paulo Luppa 
 50 hábitos altamente eficazes porque conduzem o vendedor comum ao estágio 

máximo de vendedor Pit Bull. A prática de bons hábitos garante a qualidade da 
rota, a certeza da chegada e principalmente que a caminhada não será tão 
turbulenta. Os hábitos nos orientam e nos disciplinam uma forma contagiante, 
pois não existe melhor vibração do que estar habituado a ocupar o primeiro 
lugar do pódio. Se o hábito faz o monge, que tal 50 hábitos?  

27 Mns 



63)  00206 POR QUE AS COISAS NÃO ACONTECEM?  

 Prof. Marins 
 “Os desafios da execução”. Planejamentos fracassam porque os dirigentes não se 

envolvem diretamente com a execução. Fazer com que o planejamento seja 
executado, as metas atingidas, a visão, as crenças e valores tornarem-se 
realidade concreta, é hoje, o grande desafio dos dirigentes principais de 
qualquer organização. As pessoas parecem sentir um grande prazer em dar 
idéias inovadoras e propor projetos mirabolantes, mas não tem o mesmo 
entusiasmo em executar essas idéias em seus detalhes até que elas apresentem 
resultados concretos.  
Para a maioria das pessoas, executar é uma coisa enfadonha, que deve ser “delegada” aos 

escalões inferiores. Essa é a razão pela qual as coisas acontecem, os projetos não 
saem do papel. Os dirigentes, em todos os níveis, precisam envolver-se direta e 
pessoalmente na execução dos projetos e atividades de suas organizações. Um 
chefe não pode ficar esperando que seus subordinados o entreguem os 
resultados. Ele deve garantir que façam tudo que se deve ser feito para que os 
resultados sejam atingidos. Ao envolver-se diretamente na execução, eles 
saberão se as pessoas certas estão nos lugares certos e se têm as condições 
básicas de operação para fazer as coisas acontecerem.   

19 Mns 

64)  00217 SEJA AMIGO DA MUDANÇA 

 Marco Aurélio Ferreira Vianna 
 Assista este DVD e veja o quanto é necessário mudar nossa forma de atuação 

para vencer no mundo dos negócios. De maneira enfática o autor analisa o que 
as pessoas de sucesso, como grandes esportistas, lideres políticos e empresariais 
tem em comum. Você vai saber o que estes profissionais fazem para conquistar 
destaque em suas carreiras. Você vai descobrir o porque é preciso romper as 
barreiras dos paradigmas e quais os benefícios que isto acarretará para sua vida.   

32 Mns 

65)  00182 SOCORRO! PRECISO BATER MINHA META 

 Sirley Garoli 
 Este DVD vai ajudar o vendedor a atingir as suas metas com muito mais 

facilidade. E para que isso aconteça no tempo determinado é fundamental fazer 
um bom planejamento, definir a melhor estratégia e, por fim, estabelecer quais 
serão as táticas necessárias para que as suas metas sejam alcançadas e superadas. 
A autora utiliza, ainda, de um exercício prático onde procura esclarecer a 
diferença entre objetivo e meta.   

23 Mns 

66)  00205 SOS PROPAGANDA 

 Pyr Marcondes 
 “O seu negócio vai lhe agradecer por isso!” Dicas práticas e simples de como 

tomar as decisões certas no mundo da propaganda e do marketing para obter 
resultados concretos para sua empresa, tenha ela o tamanho que tiver. 

26 Mns 

67)  00197 TODO MUNDO FELIZ, MAS A EMPRESA NÃO VENDE! 

 Prof. Marins 
 É preciso ficar muito claro que o objetivo de uma empresa é dar resultado a seus 

acionistas através da venda ao mercado de seus produtos e serviços. De nada 
adiante uma empresa ter um excepcional ambiente de trabalho, as pessoas serem 
muito felizes se ela não conseguir resultados, se não conseguir vender. Este DVD 
discute que a tensão positiva é quase sempre necessária para que as pessoas 
sintam-se desafiadas e o resultado comercial ocorra. Uma empresa não deve ser 
apenas um local agradável, mas também uma geradora de emprego e renda e 
que consiga dar resultado aos seus acionistas para que possa crescer.  

19 Mns 



68)  00190 VALE A PENA MATAR UM LEÃO POR DIA? 

 Prof. Marins 
 Qual é o valor de se matar um leão por dia? De fazer, fazer, fazer? Das pessoas 

hiperativas que dizem “matar um leão por dia” e parecem orgulhar-se desse seu 
lado matador? Neste DVD o autor afirma que devemos nos perguntar se o que 
estamos fazendo é realmente o que deveríamos estar fazendo? Será que essas 
pessoas que se dizem – ou se julgam – hiperativas, são realmente produtivas? 
Será que elas estão criando algo de valor para o presente e preparando o futuro 
de suas empresas e criando diferenciais de valor para seus clientes? Será que 
pessoas muito ativas não são apenas “muito ativas”?  

19 Mns 

69)  00216 VOCÊ SERIA RECONTRATADO EM SEU EMPREGO? 

 Prof. Marins 
 Comenta-se o caso de um funcionário que viu publicado um anúncio de 

emprego de sua empresa para a sua própria vaga.  A partir desse episódio o 
autor pergunta aos que estão assistindo ao DVD se eles seriam recontratados 
para o seu próprio emprego. Para facilitar a resposta o autor pesquisou entre 
empresas  de recrutamento e seleção e recolocação de executivos, quais os 
atributos buscados num candidato a uma vaga, pedindo ao ouvinte que faça 
uma auto-avaliação se ele seria recontratado para o mesmo emprego. Este 
interessante exercício faz as pessoas refletirem sobre suas atitudes e 
comportamento no emprego em que estão. Muitos acham-se seguros, deixam de 
participar, de querer aprender, de comprometer-se, de buscar o próprio 
aperfeiçoamento, correndo sérios riscos de demissão, que por certo ocorrerá 
quando menos esperam.  

19 Mns 

70)  00354 COMO TORNAR UM CLIENTE REFÉM? 

 Sirley Garoli 
 Você já pensou que seus clientes podem se tornar reféns do seu atendimento? 

Sim, isso pode acontecer quando o vendedor entender que ele é o principal 
produto da venda. Daí a necessidade de dedicar-se objetivamente nesse 
propósito: o de encantar clientes. Neste DVD, a consultora apresenta muitas 
dicas importantes de como encantar clientes no atendimento pessoal, por 
telefone, online, ou e-mail. O atendimento precisa ser marcante, deixando 
sempre uma mensagem positiva. Para isso é preciso construir um forte vínculo 
de confiança com seus clientes. Lembre-se: o seu sucesso depende da satisfação 
do cliente. Esse cliente pode vir a ser o refém quando vai em busca das soluções 
que somente o seu atendimento oferece. 

23 Mns 

71)  00071 ORGANIZE SUA VIDA FINANCEIRA 

 Prof. Samuel Marques 
 Neste curso você aprenderá os cinco princípios de finanças pessoais que são 

indispensáveis à formação da riqueza que todos nós almejamos. São condutas 
práticas que estão ao alcance de qualquer pessoa e possuem comprovada 
eficácia na organização, controle e multiplicação dos recursos financeiros. Você 
vai assistir a versão para ensino a distância do programa testado e aprovado no 
ambiente de empresas e órgãos públicos. 

XX 



72)   AGORA É HORA DE VENDER MAIS PARA OS JÁ CLIENTES 

 Prof. Marins 
 Em tempos difíceis, conquistar novos clientes não é das tarefas mais fáceis. Uma 

estratégia comprovadamente mais eficiente é recorrer ao cadastro da empresa. 
Especialistas garantem que ao divulgar o portfólio completo da empresa, cria-se 
mais uma oportunidade de que tal público relembre ou passe a conhecer todos 
os produtos e serviços que a empresa oferece. Pois como afirmar o autor, é ilusão 
acreditar que nossos clientes conheçam todos nossos produtos. Diante de tal 
desafio, Marins sugere a concentração de esforços por parte dos vendedores e 
das empresas para aqueles que já são clientes. Aponta dinâmicas para a obtenção 
de uma fatia maior do mercado, com melhores resultados, ao potencializar 
tempo e gastos e lançar mão do Projeto Cliente, uma ferramenta a mais que 
auxilia nos resultados positivos junto àqueles que já são seus compradores. 

19 Mns 

73)   O SEU FOCO É O FOCO DO SEU CLIENTE 

 Prof. Marins 
 Para ser indispensável e relevante ao cliente, é preciso que as empresas e 

vendedores entendam que o seu foco não é só o cliente, mas o foco do cliente. 
Somente assim será possível comprometer-se com o sucesso do cliente, fazendo 
da empresa e dos vendedores provedores de soluções. Com ajuda do marketing 
de relacionamento é garantida a detecção de identificadores positivos dos 
clientes, para entender melhor as mudanças de comportamento e de foco. 
Marins insiste que o maior desafio das empresas e vendedores é identificar o 
foco do cliente, por isso alerta para o estudo permanente e constante dos 
produtos, do mercado e principalmente do perfil dos clientes.  

20Mns 

74)  00287 SINTO MUITO QUE O CUMPRIMENTO DO MEU DEVER O IRRITE TANTO 

 Prof. Marins 
 O PRF. Marins relata neste DVD, que certa vez expulsou um aluno da sala de 

aula porque estava colando numa prova. No dia seguinte, o pai desse aluno veio 
falar-lhe dizendo que o seu filho tinha sido prejudicado e que isso o tinha 
deixado muito irritado e que irá tirá-lo da faculdade por sua causa. Marins 
respondeu com a frase que virou o título deste DVD. E obviamente manteve a 
reprovação do aluno colador. Segundo o autor, essa frase poderia ser usada por 
todos aqueles que ao cumprir o seu dever se defrontam com pessoas que se 
irritam, xingam e que não querem aceitar a realidade do próprio erro.  

20 Mns 

75)  00352 A EMPRESA QUE SABE VENDER 

 Sirley Garoli 
 Neste DVD a consultora mostra a diferença fundamental entre uma empresa e 

uma casa de negócios, ao enfatizar que a empresa tradicional é fundamentada na 
burocracia, o que rouba tempo e energia do negócio. Na casa de negócios, o 
compromisso é com a lucratividade, o que garante o sucesso empresarial.  

24 Mns 

76)  00280 PESSOAS MOTIVADAS PARA A AÇÃO 

 Prof. Marins 
 Segundo o autor, pessoas motivadas para a ação são aquelas que quando vêem 

ou ouvem algum problema, assumem esse problema como seu e agem em 
direção à solução. Elas não ficam esperando para ver o que vai acontecer. Elas 
são proativas. Elas se mexem, perguntam, questionam, fazem a diferença. É isso 
mesmo: pessoas motivadas para a ação são as que fazem a diferença numa 
empresa ou em qualquer situação. Enquanto os outros reclamam, ficam 
buscando culpados, choram, elas agem. Elas assumem, se envolvem, se 
comprometem. E sendo motivadas para a ação elas, na verdade, são as que mais 
ganham. Elas ganham o respeito e admiração de todos. Elas ganham a gratidão 
das pessoas e não vivem preocupadas com recompensas. Elas agem motivadas 
para a ação e isso basta. Elas fazem a diferença.  

19 Mns 



77)  00298 10 COISAS QUE FAZEM AS PESSOAS REALMENTE COMPROMETIDAS 

 Prof. Marins 
 Quando perguntamos a qualquer empresário, presidente, diretor, gerente, 

supervisor ou chefe, o que ele mais deseja de seus colaboradores, a resposta é 
imediata: Gostaria que eles fossem mais comprometidos.  
Veja 10 coisas que faz a pessoa realmente comprometida: 
1 – procura colocar-se no lugar das outras: sentir o que elas sentem; 
2 – presta atenção em tudo o que faz, no detalhe do detalhe; 
3 – termina o que começa e não deixa as coisas pela metade; 
4 – vem com soluções e não com mais problemas; 
5 – pergunta o que não sabe e demonstra vontade de aprender; 
6 – cumpre prazos e horários; 
7 – não vive dando desculpas por seus atos e nem procura culpados; 
8 – não vive reclamando da vida e falando mal das pessoas. Age para modificar 
a realidade; 
9 – não desiste facilmente. Não descansa enquanto não resolver um problema; 
10 – está sempre pronta a colaborar com as outras e participa. Dá idéias. Você 
pode contar com ela. 

20 Mns 

78)  00342 A MOTIVAÇÃO PARA A DISCIPLINA 

 Prof. Marins 
 Como alcançar resultados através da disciplina. Para atingir qualquer objetivo, 

seja na vida profissional ou pessoal, é preciso ter disciplina. O que exige um 
grande esforço no sentido de impor ordem à motivação. Mas o que isso quer 
dizer? A motivação para a disciplina não é um problema de inteligência ou da 
falta de conhecimento sobre o que fazer, é um problema da vontade, do desejo. É 
preciso querer chegar a um determinado para, a partir daí, disciplinar-se e 
seguir o caminho certo. E para que isso realmente se realize, é necessário 
desmistificar a motivação. Porque é muito comum confundir motivação com 
emoção. Não se trata de autoajuda, mas sim de conhecer os motivos os quais 
podem levar a um determinado caminho e não a outro. Neste DVD você vai 
conhecer o que de fato é preciso para alcançar resultados positivos. Lembrando 
sempre que com disciplina e foco, é possível conseguir tudo o que desejamos. 

20 Mns 

79)  00357 A ARTE DE LIDERAR CONTANDO HISTÓRIAS 

 Prof. Marins 
 Um dos grandes segredos dos líderes de sucesso é transmitir seus ensinamentos 

e orientações por meio de histórias, como fizeram Walt Disney, Jack Welch e até 
Jesus Cristo, que se utilizava de parábolas para difundir seus ensinamentos. 
Neste DVD o Prof. Marins confirma que este tipo de narrativa, ajuda e muito, a 
comunicação, especialmente nas empresas. Porque facilita o entendimento das 
mensagens, eliminando ruídos e mal entendidos. Toda empresa tem sua história, 
que deve ser divulgada aos seus colaboradores como exemplos a ser seguidos. 
São os dados e fatos concretos que fazem com que os conceitos e idéias dos 
lideres sejam totalmente compreendidos.  

20 Mns 

80)   NEGOCIAÇÃO DE PREÇO X VALOR 

 Sirley Garoli 
 Como valorizar produtos e serviços. São muitas as desculpas que os vendedores 

encontram para não vender, mas a campeã das justificativas é o preço. Focada 
neste assunto, a consultora apresenta neste DVD temos como: 

 - Definição de preço e valor; 
 - Como planejar a descoberta das necessidades do cliente; 
 - O que os compradores esperam dos vendedores; 
 - Por que as objeções podem ser indicativos de interesse? 

 - Como neutralizar as objeções? 

41 Mns 



81)   NÃO DEIXE A EMOÇÃO DOMINAR SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL 

 Prof. Marins 
Há pessoas que deixam a emoção assumir o comando de tudo. E isso acaba 
atrapalhando a vida profissional e o seu comportamento na empresa. E claro que 
não podemos ignorar a moção. O que precisamos é controlá-la e não deixar que 
ela nos domine. Não são poucos os profissionais dos mais variados níveis da 
empresa, que mudam de comportamento por conta do humor e das emoções. 
Um dia eles cumprimentam as pessoas com alegria e cortesia, no dia seguinte 
deixam de cumprimentá-las. Um dia atendem bem os clientes na base da 
cortesia e da atenção, no dia seguinte os tratam mal, com falta de paciência e 
indelicadeza. Este vídeo alerta que os problemas existem para todos e que a vida 
não é sempre um mar de rosas. Em nosso trabalho temos que procurar manter 
sempre uma atitude profissional. 

21 Mns 

82)   10 ATITUDES EFICAZES PARA CONQUISTAR E MANTER CLIENTES 

 Edson Zogbi 
Este vídeo enumera quais são as principais competências e comportamentos que 
o atendimento de empresas do Comércio e Serviços devem ter, para que 
percebam os desejos do consumidor atual, ajudando assim a melhorar a 
competitividade nos negócios. De uma forma simples e pragmática, são revistos 
os principais pontos que fazem a diferença entre um bom e um mau 
atendimento. 

27 Mns 

83)   ATENDIMENTO A CLIENTES 

 César Frazão 
O cliente sempre estará disposto a pagar mais quando percebe um excelente 
atendimento; Não preocupe-se em vender, preocupe-se em encantar clientes; 
Práticas das melhores empresas do mundo para aplicar em sua empresa; Torne 
sua concorrência irrelevante; O bom atendimento e o bom humor é dever de 
todos na empresa moderna. 

26 Mns 

84)   ADMINISTRAÇÃO EFICAZ DE CONFLITOS 

 Silas Marques 
Os conflitos nas organizações são inevitáveis. Onde existir duas ou mais pessoas 
se relacionando, existirá potencial para conflitos surgirem. No entanto, se forem 
administrados, utilizando-se e técnicas adequadas, resultados positivos poderão 
ser alcançados por todos e pela organização. Os conflitos no trabalho podem ter 
muitas origens, e quanto melhor o gerente ou supervisor souber identificar suas 
causas, melhor ele estará preparado para aplicar as técnicas de resolução que 
este vídeo curso oferece. 

37 Mns 

85)   O QUE MAIS IRRITA O CLIENTE 

 Prof. Marins 

 Conquistar e manter clientes satisfeitos. Este é o objetivo maior de todos os 
vendedores, nem sempre possível de se manter, porque no dia a dia surgem 
fatores que desestabilizam tal propósito. Falhas no atendimento acabam 
elevando a taxa de irritabilidade do cliente a índices astronômicos.  

 Fatores que deixam o cliente muito irritado: 

 - A falta de preparo do pessoal de atendimento; 

 - A mentira;  

 - A arrogância; 

 - A demora; 

 - A falta de qualidade dos produtos e serviços; 

 - A incoerência de preços. 

19 Mns 



86)   COMO CHAMAR A ATENÇÃO E PUNIR UM SUBORDINADO 

 Prof. Marins 

 Um dos maiores erros de um líder ou chefe é deixar um erro sem consequências. 
Se você líder deixar de corrigir e punir os erros e a desídia de seus subordinados, 
poderá criar em sua empresa um ambiente de desmotivação e injustiça, e de 
acordo com o autor, quem poupa os maus, ofende os bons. Neste vídeo curso 
mostra como funcionam na prática as melhores formas de comunicação, para 
que você saiba como chamar a atenção e punir os erros em sua empresa. Você 
também vai aprender como fazer com que seus subordinados, compreendam a 
consequência de seus erros e não voltem a comete-los novamente. 

20 Mns 

87)   10 COISAS PARA FORMAR UM LÍDER EFICAZ 

 Prof. Marins 

 Em meio a inúmeras teorias sobre liderança, fala-se pouco sobre a formação 
prática de líderes. Veja 10 coisas para formar um líder eficaz. São dicas práticas 
para a formação de líderes de sucesso em todos os níveis da empresa.  

17 Mns 

88)   PESSOAS QUE LEVAM TUDO PARA O LADO PESSOAL 

 Prof. Marins 

 Porque muitas pessoas tomam tudo o que se fala como crítica pessoal? Por que 
levam tudo para o lado pessoal, se ofendem e reagem com violência a qualquer 
comentário que se faça? Especialmente quando a crítica diz respeito ao seu 
desempenho profissional.  

 O autor alerta que não devemos confundir “o pecado com o pecador”. Um erro 
cometido pode ou não ser reparado, mas não passa de um erro. O que não se 
pode confundir o erro com a pessoa que cometeu o erro. 

18 Mns 

89)   AUTOESTIMA E SUCESSO 

 Prof. Marins 

 É incrivelmente grande o número de pessoas que sofrem com a baixa 
autoestima. A autoestima alta ou baixa é consequência dos juízos que uma 
pessoa faz de si mesma. E, o que é preciso fazer para conseguir e manter uma 
autoestima elevada?  

 Veja 03 atitudes e comportamentos que põem ajudar e muito a manutenção de 
uma autoestima elevada: 

 - Procure fazer tudo com sentimento de perfeição, com atenção aos detalhes; 

 - Desenvolva um sentimento de gratidão; 

 - Seja uma pessoa gentil, polida e educada. 

18 Mns 

90)   A CAPACIDADE DE PERDOAR E SEUS EFEITOS NO MUNDO DO TRABALHO 

 Prof. Marins 

 Neste vídeo curso, o autor responde perguntas e alerta que os maiores prejuízos 
desse tipo de ambiente refletem diretamente no faturamento e na lucratividade 
da sua empresa e o maior prejudicado é o seu cliente. Para combater este mal 
que atinge grande parte das empresas, é preciso compreender que os conflitos 
no ambiente empresarial são absolutamente normais e naturais e, não é possível 
viver permanentemente em guerra e brigas internas. Com este vídeo a sua 
equipe irá melhorar a comunicação interna, empatia e diálogo entre os níveis de 
colaboradores. 

20 Mns 

91)   O ESSENCIAL HÁBITO DE CONFERIR 

 Prof. Marins 

 Este vídeo mostra que pessoas de sucesso tem o salutar hábito de conferir tudo. 
Ele explica que conferir não significa “desconfiar de quem fez” mas sim 

“garantir a qualidade do que se está entregando”. Pessoas que não conferem não 
garantem. Assim, desde simples recados, até encomendas e entregas devem ser 
conferidas através de métodos exigentes de conferência. Só assim uma pessoa 
terá sucesso. Este DVD se destina a empresas e pessoas que desejam ter sucesso 
na vida pessoal e profissional.  

19 Mns 



92)   A IMPORTÂNCIA DE UM DESAFIO PARA O SER HUMANO 

 Prof. Marins 

 O maior pecado do ser humano é a rotina. Por isso, é fundamental que o ser 
humano seja desafiado. Assim, pode sentir-se em constante desenvolvimento e 
aprendizado. A antrolopogia revela que da sociedade primitiva à sociedade mais 
complexa, o ser humano encontra forças incríveis diante dos mais diversos 
desafios: crises econômicas, doenças, catástrofes, etc. 

 Daí a importância de se trabalhar com metas pessoais e profissionais 
motivadoras, que levem à conquista e à mobilização de forças individuais e 

coletivas. A propósito, o autor destaca que uma meta não pode ser nem 
inatingível do ponto de vista dos objetivos propostos, nem muito fácil de ser 
conquistada, pois podem ser igualmente desmotivadoras. 

19 Mns 

93)   DESLIGUE O SEU “PILOTO AUTOMÁTICO” 

 Prof. Marins 

 Estar no piloto automático é não prestar atenção naquilo no que se está fazendo. 
O ser humano perdeu o habito de se concentrar, pois vive rodeado de outros 
estímulos, executando atividades simultâneas. É necessário cultivar o costume 
de “saber parar” e concentrar-se. Muitas pessoas não conseguem desligar o 
piloto automático, o que pode levar a erros e mal entendimentos de todos os 
níveis, principalmente na linguagem escrita. 

 Comece a prestar mais atenção às suas tarefas e melhore sua qualidade de vida e 
o relacionamento com seus clientes. 

21 Mns 

94)   AÇÃO & REAÇÃO 

 Prof. Marins 

 Neste DVD o autor chama a atenção de chefes de todos os níveis, supervisores, 
gerentes e diretores, para o fato de que os seus funcionários respondem à 
maneira como são tratados. Se você tratar mal, de forma grosseira e ríspida os 
seus colaboradores, eles responderão dessa forma em seus comportamentos na 
empresa. Lembre-se: as pessoas respondem ao modo como são tratadas. Um pai 
que trata os filhos de forma imprópria, terá filhos com comportamentos 
impróprios. É preciso elevar o nível de tratamento das pessoas para que elas 
possam elevar seu nível ao responder às nossas expectativas. Quando nossas 
expectativas são muito baixas em relação a alguma pessoa, ela responderá 
pobremente às nossas demandas, confirmando o que pensávamos dela 
anteriormente. 

41 Mns 

95)   SABEDORIA EM VENDAS 

 Eduardo Botelho 

 Neste DVD o autor explica as 10 “normoses” em vendas. O termo “normose” é 
formado pela junção da palavra normal, com o sufixo “ose” (processo doentio) e 
foi adotado para designar a forma de comportamento visto como normal, mas 
que na realidade é anormal. Muito praticadas nas áreas de vendas, as 

“normoses” podem levar uma empresa ao fracasso, pois são constantes e 
prejudicam como se fossem verdadeiras doenças. 

25 Mns 

96)   O VENDEDOR NA ERA DIGITAL 

 César Frazão / João Kepler 

 Uma empresa precisa dar lucro, e para isso é preciso vender. Manter uma equipe 
de vendas motivada e com bons resultados é um desafio para o pequeno 
empresário e diante das grandes mudanças no mundo virtual, convidamos você 
vendedor, gerente, líder, diretor e todas as pessoas ligadas ao maravilhoso 
mundo das vendas a fazer uma imersão total em conhecimento, assistindo esse 
treinamento que está repleto de ideias sobre técnicas e estratégias para uso das 
tecnologias virtuais e o perfil do novo consumidor. 

60 Mns 



97)   BLINDAGEM CONTRA CRISE EM VENDAS 

 César Frazão 
Você vai aprender: 
- Blindar toda empresa contra crises, fofocas e comentários negativos; 
- O perigo da zona de conforto; 
- Como sair da depressão em vendas. Você já foi feito para vencer; 
- Os 3 fatores para ganhar dinheiro hoje em dia; 
- Para de ter dó de você. Menos desculpas e mais resultados! 
Você terá acesso a estratégias, técnicas e ideias que farão com que sua equipe se 
torne um verdadeiro “esquadrão de vendas” protegido contra os males 
causados por crises em vendas. Ferramentas que você poderá usar no dia 
seguinte e ainda compartilhar com seus amigos e toda a sua equipe. 

28 Mns 

98)   VENDER NÃO BASTA! 

 Prof. Marins 

 Neste DVD o autor discute a importância e se realiar vendas que geram caixa. 
Há vendedores que se esforçam de maneira louvável para vender, mas essas 
vendas são ineficazes porque não resultam em lucro. E aí o esforço é perdido. 
Vendas que não geram caixas, geralmente acabam gerando despesas de 
cobrança, jurídicas, entre outras, o que corrói ainda mais o caixa da empresa e 
levando-a à falência em curto, médio ou longo prazo. É preciso que todos 
compreendam o que uma empresa realmente necessita é de caixa. O resto é 
filosofia.    

 Com este DVD você irá compreender a importância de uma rígida política de 
caixa fazendo vendas sadias e gerando caixa. 

21 Mns 

99)   PERCA O MEDO E A VERGONHA DE VENDER 

 Prof. Marins 

 É preciso compreender que todos nós somos vendedores. Vendemos nossas 
ideias, nossos desejos, nossas opiniões, nosso ponto de vista e nossa visão diante 
da vida. Passamos o dia todo vendendo um produto ou um serviço a alguém. 
Então por que o medo e a vergonha de vender? 

 Profissionais de vendas ou não, somos todos vendedores! A ideia errônea do que 
é venda, faz com que os próprios vendedores não se apropriem de suas funções 
e recebam outros nomes quando desempenham tal função. Daí serem chamados 
de consultores, representantes, etc. 

 Conheça as principais características dos vendedores de sucesso e o perfil de 
vendedor atual, muito diferente daquele vendedor estereotipado, falastrão e 
invasivo. Esse é coisa do passado e já não tem mais espaço, nem emprego. Hoje 
para vender é necessário mais cérebro do que músculos, é preciso conhecimento, 
pesquisa, analise do mercado e estudo detalhado dos clientes. 

20 Mns 

 


