
(11) 4456 3709 | (11) 9 7311 0808 – contato@elliteconsultoria.com.br

“Investir em pessoas é a maneira mais eficiente de ativar os melhores resultados em uma organização.” 
Fernando Mora
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Desde 2001 oferecendo soluções em treinamento e 
desenvolvimento corporativo diferenciadas e inovadoras.

UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SOLUÇÕES 
SOB MEDIDA EM DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO, 

EMPRESARIAL E PESSOAL.

Com EXCELÊNCIA E HUMANIDADE ...  Única e inovadora em aceleração de resultados.

Ellite atua com o que há de melhor no mercado em metodologias e literatura corporativa. 
Com desenvolvimento de competências e ferramentas projetadas para atender, com 
máxima eficiência, as demandas organizacionais em desenvolvimento empresarial e 

pessoal.

QUEM SOMOS ...
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Especializada em fornecer soluções para desenvolvimento
estratégico empresarial e pessoal, a Ellite atua com o que há de
melhor no mercado em metodologias e literatura corporativa.
Com desenvolvimento de competências e ferramentas projetadas
para atender, com máxima eficiência, as demandas
organizacionais em desenvolvimento empresarial e pessoal.

COACHING: Um processo com começo, meio e fim, que visa o desenvolvimento
de habilidades e competências, para aumentar a performance pessoal e
profissional, de uma pessoa ou equipe, para que acelere o alcance de resultados
desejados.

DISNEY: Trata de toda a estratégia que o maior parque de entretenimento do mundo possui para
atingir a excelência no relacionamento com as pessoas e, principalmente, criar em seus
colaboradores uma visão real de participantes de tudo que lá ocorre.

ANDRAGOGIA: Têm sido utilizada em empresas de todo o muno em gestão de pessoas, planejamento
estratégico, marketing, comunicação, processos de qualidade. Desde simples reuniões até complexos
projetos.

METODOLOGIAS
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A METODOGIA ELLITE tem como base a aprendizagem
experiencial desenvolvida pelo Dr. David Kolb da Universidade de
Harvard é considerada um processo contínuo fundamentado na
reflexão que é continuamente modificado por novas experiências.

EXPERIÊNCIA CONCRETA:

Na Metodologia Ellite aplicada as
pessoas aprendem por estarem
envolvidas em uma atividade ou
experiência e por se lembrarem de
como se sentiram. Esta é a principal
maneira que aprendemos e pode
servir como base de todas as outras
etapas do ciclo de aprendizagem.

Diálogo sobre as experiências, 
comportamentos, sentimentos e 

aprendizados.

I VIVÊNCIA

V APLICAÇÃO

IV 
GENERALIZAÇÃO

III 
PROCESSAMENTO

II RELATO

Os participantes 
compartilham os 

acontecimentos da 
experiência.

Os participantes vivem 
uma experiência.

Transferência das 
generalizações para o 
cotidiano focando nos 
comportamentos mais 

assertivos.

Diálogo sobre os 
comportamentos que serão 
mantidos e multiplicados, ou 

mudados.

O ciclo começa quando um indivíduo se envolve em uma atividade,
reflete sobre sua experiência, então deduz o significado da reflexão e,
finalmente, coloca em ação a percepção recém-adquirida através de
uma mudança de comportamento ou atitude

METODOLOGIAS
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NOSSOS SERVIÇOS

Através de nossas unidades de negócios, nós atuamos em todo o
Brasil com cursos abertos e in company, além de projetos
customizados para empresas de todos os portes e segmentos.

DIAGNOSTICAR, PREVENIR E SOLUCIONAR
Os problemas que interferem no
funcionamento e saúde da sua organização
para atingir melhores resultados.

NOVAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
São fomentadas e nossos treinamentos buscam encantar os
participantes com atividades práticas, lúdica e jogos de negócios,
potencializando a construção.

PROMOVER A EXCELÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL
Visando a capacitação de pessoas no melhor de sua performance, auxiliando na
auto avaliação e na identificação das oportunidades de melhoria individual e em
grupo.
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TREINAMENTO COACHING EM VENDAS

Existem inúmeros perfis de clientes, milhões de produtos e vender
é mesmo uma arte. Através do Coaching em Vendas você poderá
potencializar equipes e capacitar seus vendedores para abordar
de forma mais assertiva os clientes, uma vez que o Coaching
oferece o desenvolvimento de uma comunicação mais eficaz.

O Coaching em Vendas é uma formação onde as técnicas e
ferramentas do Coaching são utilizadas para potencializar os resultados e
capacitar vendedores efetivamente.

Coaching desenvolve nestes profissionais de vendas a consciência de suas habilidades
e competências, seus pontos fortes e de melhoria, para que eliminem suas crenças
limitantes, e com isso, consigam lidar melhor com as pressões, o estresse do dia a dia,
as metas a bater e alcançar resultados extraordinários em suas vendas de forma
contínua.

ALGUNS BENEFÍCIOS DO COACHING EM VENDAS

• Eliminação de bloqueios e crenças limitantes que o impedem de alcançar seus resultados;
• Eliminação de problemas ligados a comunicação interpessoal;
• Melhor utilização de seus pontos fortes;
• Desenvolvimento novas habilidades e capacidades de vendas;
• Aumento da autoestima, confiança, motivação e empenho para vencer desafios;
• Desenvolver inteligência emocional para lidar com diferentes perfis de clientes, pressões dos 

superiores e bater as metas com efetividade;
• Criação de um plano de ação consistente focado no alcance de resultados mais efetivos.

APRENDIZADO DO COACHING EM VENDAS

• Técnicas de negociação;
• Os diferentes Perfis de clientes;
• Como abordar um possível cliente;
• Como fidelizar seu cliente mais efetivos.
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TREINAMENTO COACHING EM VENDAS

• O QUE É COACHING;
• Resultados do coaching EM VENDAS;
• Auto apresentação / auto feedback;
• Processo evolutivo – o papel do vendedor;
• Roda do vendedor.

• História de vendas - importância de um processo de vendas;
• Atividade coach – perguntas para aperfeiçoar o processo de vendas;
• Prospecção / segmentação e qualificação;
• Os erros mais comuns dos vendedores;
• Spin – (situação / problema / implicação e necessidade);
• Investigação do cliente;
• Atividade coach - perguntas para criar uma experiência com o cliente.

• Percepções seletiva e objetiva;
• Atividade coach – metáfora do naufrágio;
• Tipologia dos compradores;
• Comunicação assertiva e passiva.

• Negociação – atividade lúdica de negociação (jogo);
• Três variáveis fundamentais – poder / informação / tempo;
• Tratando/evitando as objeções;
• Análise do estilo de lidar com objeções. 

O Coaching em Vendas é uma formação composta por dois dias de intensos aprendizados e evolução, totalmente
vivencial, com atividades e dinâmicas que leva o participante a refletir sobre o seu dia a dia no processo de
vendas além de conteúdo e ferramentas aplicáveis, potencializando suas vendas.
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RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DA ELLITE CONSULTORIA
Concepção dos materiais necessários (apresentação, agenda do treinamento, apostila, dinâmicas e cronograma).
Executar o projeto de acordo como esta.
Disponibilizar facilitador (Fernando Mora) no horário, dia e local combinados.

RESPONSABILIDADES DO CLIIENTE
Validar e nomear a equipe para a participação do treinamento.
Custos relativos à convocação e refeições.

CONFIDENCIALIDADE
Esta proposta contém informações confidenciais de propriedade da Ellite Consultoria e / ou de seus parceiros, não devendo ser divulgado, duplicado
ou exposto no todo ou em parte, para qualquer propósito que não seja de avaliação desta.
A Ellite Consultoria, juntamente com seus parceiros, garante total confidencialidade antes, durante e após o treinamento, não divulgando materiais
em geral sem autorização do CLIENTE. Todo material usado no treinamento, seja impresso e digital ficará em poder do CLIENTE ao término do
treinamento.

CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO DE AGENDA
Para os casos de cancelamento e/ou alteração de agenda num período inferior a 15 dias corridos antes da respectiva atividade, fica estabelecido o
pagamento de 50% do valor orçado da respectiva atividade.

VALIDADE DESTA PROPOSTA
Esta proposta tem validade de 10 dias úteis, a partir de sua apresentação / entrega ao CLIENTE e se restringe a aplicação / utilização para esse
projeto.
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CERTIFICAÇÃO:

FERNANDO MORA
(MASTER COACH TRAINER)

• Diretor Fundador Ellite Consultoria;

• Administrador de Empresas ênfase em Marketing – (UNIP – Universidade Paulista);

• Master Executive Coach - (IBC- Instituto Brasileiro de Coaching);

• Master Trainer – (CAC – Center For Advanced Coaching);

• GLOBAL MEMBER – (IACT – INTERNATIONAL ALLIANCE COACHING TRAINING

• Facilitador Metodologia Andragógica – (UNISABIN – Universidade Corporativa);

• Trainer Comportamental - (IFT – Instituto Formação de Treinadores);

• Analista Comportamental – (GCC – Global Coaching Community);

• Formação de Multiplicadores – (Integração Escola de Negócios);

• Formação em Metodologia Andragógica - (SPEE);

• Formação a Estratégia da Magia Disney – (ABTD/Disney Institute);

• Idealizador da A ESTRATÉGIA DE UM LÍDER – (Beto Carrero World).



CONTATO: (11) 4456  3709 | (11) 9 7311 0808
E-MAIL: contato@elliteconsultoria.com.br


