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Soluções, atualmente é responsável pelo desenvolvimento
de competências técnicas e comportamentais do Banco do
Estado de Sergipe no Programa Atendimento e Vendas 2.0 e
possui mais de 2.000 horas de atendimento como Coaching
Profissional.
www.profissaoderesultado.com
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1

Qual o objetivo deste e-book?

O objetivo é ajudar você a desenvolver uma atitude
positiva e produtiva em direção a seus objetivos.

N

este e-book compartilharei histórias, técnicas,
conteúdos relevantes, dicas de filmes, livros e vídeos
para que você invista na pessoa mais importante do
mundo! Preciso dizer quem é? Assuma a responsabilidade da
mudança para construir um resultado melhor em sua vida. O
grande gênio Albert Einstein dizia que insanidade é “fazer
sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente! ”
Desenvolvo um trabalho com executivos, empreendedores e
profissionais liberais, entendendo seus problemas, anseios,
necessidades, sonhos e, principalmente, suas crenças.

Em meu treinamento de vendas, realizo um diagnóstico
e uma imersão sobre as seis etapas das vendas, desde o
desenvolvimento de uma MENTALIDADE VENCEDORA,
até o pós-venda. Percebo que neste primeiro item, os
líderes de mercado se diferenciam. Desenvolvo técnicas de
programação neurolinguística e gamefication, dentre outras.
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Os participantes se emocionam, sensibilizam-se para mudar
e agirem alcançando os melhores resultados.

O problema é que uma mentalidade vencedora deve ser
construída através de pequenas escolhas do dia a dia. É
preciso promover disciplina e produtividade e a melhor forma
para isso é a construção de uma inquestionável integridade
pessoal, ou seja, programar seu cérebro para entender que
tudo que você disser é uma verdade inquestionável. Se você
disser algo, não procrastine, não negocie, cumpra. Apenas
praticando o valor de sua palavra fará com que você construa
uma disciplina produtiva para acelerar seus resultados.
E a integridade pessoal pode garantir a permanência de
sua mentalidade vencedora. Depende muito mais de uma
conscientização individual do que de uma capacitação.
Comecei a refletir: “E se as pessoas começassem a perceber
o impacto de uma mentalidade vencedora em suas vidas
antes de meus treinamentos? ”. Não falo de autoajuda, nem
de palavras vazias. Falo de preparar-se para vencer. Nadar
de braçada contra a corrente do derrotismo. Aprender e se
adaptar a realidade.
Com esta competência estabelecida, qualquer um terá o
poder de transformar uma sala de treinamento em uma pista
de decolagem.

Desenvolver uma mentalidade vencedora irá impactar
positivamente em todos a sua volta, família, funcionários,
clientes, amigos... irá melhorar sua saúde, seus
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relacionamentos, e, principalmente, suas vendas!

Envolva e incentive quantas pessoas você puder neste desafio
de criar uma mentalidade vencedora, principalmente as mais
próximas a você. O que você ganha com isso?
Zig Ziglar, um dos maiores especialistas em vendas no
mundo, dizia: “O seu sucesso é diretamente proporcional
ao valor que você agrega na vida das pessoas”
Que tal começarmos por este ponto? Mãos à obra!
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