


NOSSO PROPÓSITO

Acreditamos que o conhecimento 
empodera as pessoas para que se 
realizem profissionalmente e alcancem 
seus sonhos. 

Trabalhamos muito para compartilhar 
conhecimentos e incentivar o uso de 
ferramentas e soluções que promovam 
resultados, aliando a isso bem-estar e 
qualidade de vida no trabalho.



NOSSOS DIFERENCIAIS

Com sólida experiência no desenvolvimento de profissionais, formada em 
Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, Pós Graduada em 
Planejamento e Gestão de Negócios e Marketing, pela FAE Business School, 
possui mais de 20 anos de experiência na gestão de equipes comerciais, 
atuando em vários segmentos da indústria, serviço e comércio.

Participou da implantação e gerenciamento de vários projetos, incluindo
contratação de infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento das equipes. 

É professora na Pós Graduação da UTP, em disciplinas dos cursos de Gestão 
de Vendas e Gestão Empresarial.

Tem experiência em imersões internacionais na Europa e no Vale do Silício.

É facilitadora voluntária no Google Business Group.

É consultora de treinamento e desenvolvimento de profissionais há mais de 15 
anos, tendo atuado como facilitadora de grandes consultorias nacionais e 
internacionais em vendas. 



O QUE FAZEMOS

✓Diagnóstico
✓Cliente oculto
✓Treinamentos em vendas e 

atendimento
✓Desenvolvimento de Lideranças
✓Treinamentos comportamentais
✓Workshops
✓Palestras
✓Mentoria



METODOLOGIA

• Nosso processo de aprendizado é inspirado na
metodologia da Andragogia, despertando o 
interesse dos participantes na construção dos 
conteúdos, tendo o facilitador como mediador.

• Acreditamos que a educação disruptiva é a 
grande mola impulsionadora do aprendizado e 
da mudança de mindset.



COMO?

• Diagnóstico

• Capacitação

• Acompanhamento



ENTENDEMOS O
SEU NEGÓCIO

DIAGNÓSTICO

✓Cliente Oculto
✓Entrevista com a equipe
✓Análise do processo atual
✓Quais são as dores?
✓O que devemos manter?



CAPACITAÇÃO

• Construção de conteúdo
totalmente customizado com a 
realidade do cliente

• Metodologia e vivências
baseadas nas últimas tendências
em educação corporativa, com 
base na Andragogia e na sala de 
aula invertida.



ACOMPANHAMENTO

• Mentoria

• Materiais de apoio

• Ferramentas

• Checklists

• Planos de ação



E AINDA… USAREMOS A 
TECNOLOGIA COMO REFORÇO 
DO APRENDIZADO

Através de uma ferramenta web e da realidade virtual, fazemos

simulações de cases reais para que os os participantes possam

colocar em prática,

NA HORA DO TREINAMENTO, os pontos que estamos

tratando durante o encontro. 

A ferramenta web continua disponível para os participantes

após o treinamento. Já a contratação do treinamento com a 

Realidade Virtual é opcional.



ALGUNS TEMAS QUE 
TRABALHAMOS

• O método de vendas do Vale do Silício e como aplicar no seu negócio

• Customer Success

• Formação de Sales Development Representative

• Técnicas para vendas consultivas e relacionais

• Excelência no Atendimento ao Cliente

• Desenvolvimento de Lideranças

• Gestão do Tempo e Planejamento Pessoal

• Gestão de Conflitos

• Mindset e Locus de Controle

• Inovação e Criatividade como Diferencial Competitivo

• Entendendo a Experiência do Cliente através do Design Thinking

• Planejamento de Resultados utilizando As 4 Disciplinas da Execução

• Team building utilizando Os 5 Desafios das Equipes

• Inteligência Emocional

• Treinamentos outdoor e indoor



Customer Success

• A empatia no atendimento ao cliente
como fator de sucesso

• Gentileza e acolhimento

• Conceito de Customer Success

• Nosso papel na jornada do cliente

• Etapas do Customer Success

• O passo a passo para atender o cliente
com excelência

• O papel da Inteligência Emocional no 
atendimento

• Como lidar com os clientes difíceis?

• Métricas essenciais para uma área de 
Customer Success

• Melhores práticas em Customer Success



Sales Development Representative
(Prospecção)

• Conceito de SDR e sua missão

• Estabelecendo o Perfil do Cliente 
Ideal

• Construção da lista de contatos

• Construção de e-mail (Cold Call
2.0)

• Qualificando o lead através de 
perguntas assertivas

• Fazendo o link entre a necessidade 
do cliente e sua solução

• Hora de passar o bastão para o 
consultor de vendas

• Follow up como ferramenta de 
gestão da “temperatura” de leads



VENDAS CONSULTIVAS 

Como fazemos hoje?

Planejamento, gestão do tempo e da produtividade;

Os passos da venda com excelência;

Perfil dos clientes e como lidar com cada um;

Quais as perguntas mais importantes?

Atividades simulando vários tipos de clientes em 
diversas situações;

Discussão e avaliação de atendimentos dos 
concorrentes;

Diferença entre vender características e benefícios;

Como tratar as objeções mais frequentes;

Sinais de compra;

Gatilhos mentais;

Técnicas de fechamento.



ATENDIMENTO AO CLIENTE: “COMO 
ENCANTAR O CLIENTE MODERNO?” 

Os passos do atendimento de 
excelência;

Perfil dos clientes e como lidar com 
cada um;

Atividades simulando vários tipos de 
clientes em diversas situações;

Discussão sobre cases de atendimento 
com excelência;

Atividade: A jornada do cliente João

Como ampliar a Percepção e melhorar 
seu posicionamento durante o 
atendimento



DESENVOLVIMENTO DE 
LIDERANÇAS

AUTOLIDERANÇA

• Auto liderança – responsabilizar-se pelos seus próprios 
resultados

• Conceitos básicos da liderança 

• Modelos mentais

• Accountability

• Inteligência Emocional

• Liderança Situacional - Adequação do estilo de liderança 

• Princípios da comunicação

• Comunicação assertiva

• Escuta ativa

• Ruídos na comunicação

• Por que é tão difícil se comunicar 



DESENVOLVIMENTO DE 
LIDERANÇAS – cont.

GESTÃO DE PESSOAS

• Delegação e acompanhamento com foco no 
desenvolvimento e no    aproveitamento dos 
potenciais dos indivíduos da equipe

• Feedback, entendimento do conceito de 
reconhecimento e ferramentas de utilização

• Competências para dar feedback

• Como dar um feedback adequado?

• Gestão de conflitos

• A origem do conflito

• Ter conflito é um problema?



DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS –
cont.

GESTÃO DO TEMPO E DA PRODUTIVIDADE

• Planejamento: como organizar o trabalho de forma 

a estimular o trabalho em equipe

• Melhoria Contínua visando desenvolvimento do líder 

e da equipe

• Estabelecendo objetivos, prazos e metas

• Técnicas para gerenciar o tempo: Estabelecendo 

prioridades entre o que é importante, urgente e 

circunstancial

• Criatividade como diferencial competitivo



Gestão do Tempo 
e Planejamento 
Pessoal

Conceitos básicos sobre 
planejamento

O que é?

Para que serve?

Como fazer?

Como fazer um plano de ação?

PDCA

Matriz de Prioridades

Gestão do tempo

Como você administra o seu 
tempo?

Os ladrões do tempo

Matriz de gerenciamento do 
tempo 

Como colocar em prática?



Gestão de Conflitos

Princípios da comunicação

Comunicação Assertiva

Escuta Ativa

Ruídos na comunicação

Por que é tão difícil se comunicar 

A origem do conflito

Ter conflito é um problema?



Inteligência Emocional

O que é inteligência emocional

Habilidades para desenvolver sua inteligência 
emocional

Consciência de si mesmo

Gestão de si mesmo

Consciência social

Gestão de relacionamentos

Como trabalhar com quem não tem inteligência 
emocional

A importância da inteligência emocional para o Líder



Mindset – como 
fazer a mudança?

O que é modelo mental?

Modelo mental Fixo

Modelo mental de Crescimento

Testando seu modelo mental atual

Como mudar seu modelo mental?

O que é Locus de controle?

Locus interno

Locus externo

Como exercitar?

Accountability

O poder do Mindfulness



Inovação e Criatividade como 

Diferencial Competitivo

Ampliando sua percepção para ser mais 

criativo

Criatividade é combinar coisas já existentes

O processo de incubação

O problema é uma charada

O uso do papel

Treinando sua criatividade

Foco no problema certo

Mantendo o bom humor

Combinatividade e como ajustar seu Lookset



Design Thinking

Definição

A Jornada do cliente

Mapa da Empatia

Ferramentas para organizar as 

informações 

A compilação das informações

Protótipo

Testes e Melhorias 

Como aplicar na empresa?



METODODOLOGIA  
DO DESIGN 
THINKING

• Treinamento sobre como 
ampliar a Criatividade e 
Percepções 

• Treinamento no uso da 
ferramenta: Mapa da Empatia 
(ao lado)

• Compilação dos dados 
levantados pelas equipes

• Avaliação das melhores práticas

• Entrevistas com alguns clientes 

• Ideias surgidas durante as 
atividades que podem trazer 
soluções ou inovações 



As 4 Disciplinas da 
Execução

Foco no que é crucialmente importante

Atuando nas medidas de direção

Manter um placar envolvente

Criar uma cadência de responsabilidade

Implementação das 4Dx com a sua 
equipe 



Os 5 Desafios das Equipes

As 5 disfunções

As 5 qualidades

Testando sua equipe atual

Ausência de Confiança

Medo do Conflito

Falta de Comprometimento

Fuga da responsabilidade

Falta de atenção aos resultados 

Como inverter o cenário



ONDE JÁ 
ATUAMOS

• Grupo Márcio Santos 

• Marca Laser Brindes              

• Empresômetro
Tecnologia

• BS Colway Indústria de 
Pneus

• Oi Telecom

• Ecco Salva Emergências 
Médicas

• Embraed Construtora

• Zênite Consultoria

• Sobrancelhas Design

• Margirius Indústria

• Supremo Cimento

• Grupo Sentax

• FAE Business School

• IDD – Instituto de 
Tecnologia e Engenharia

• Rede Lojacorr

• Link Monitoramento

• DHF Assessoria Contábil

• SENAC/Pr

• DBM Call Center / O 
BOTICÁRIO

• Concessionária 
Mitsubishi e Suzuki Ponta 
Grossa

• Concessionária 
Mitsubishi Curitiba

• Adquira Imóveis

• Apolar Imóveis 

• Casa Nissei (Paraguai)

• EDR Transportes

• Azul Cargo

• Doce Preço Confecções

• RUMO

• Hospital XV de Novembro

• Villa Bella Hotel         

• Hotel Villa Michelon

• Laguetto Hotéis       

• Rede de Hotéis Rafain

• Hotéis San Juan 

• Nomaa Hotel         

• Hotéis Slaviero

• Rede de Hotéis Vert

• Hotéis VillaReal

• Rede de Hotéis Blue Tree

• SESC/Pr

• Coca-Cola FEMSA

• Grupo Marista

• Positivo Tecnologia

• Grupo Eternit Brasil

• Associação Comercial e 
Industrial de Joinville



O QUE FALAM DA 
GENTE?

“Adorei o treinamento, tirou muitas dúvidas do dia a dia, a 
Aline é excelente palestrante, dinâmica e super simpática. 
Treinamento perfeito!” – MARGIRIUS

“Valeu muito a pena investir nesse treinamento porque a 
gente tem visto resultado na prática dos corretores. Muitos 
estão me dizendo que estão praticando as técnicas e 
conseguindo resultados. Inclusive, um deles visitou um 
prospect uma semana antes e não conseguiu fechar a 
venda, mas ele conseguiu reagendar uma visita depois do 
treinamento e me contou que, utilizando as técnicas que 
aprendeu, conseguiu fazer negócio!” – EMBRAED

"A Aline é uma parceira do Empresômetro desde o nosso 
ano de fundação, nos ajudou muito na criação e 
desenvolvimento da primeira equipe de vendas da 
empresa. Muito profissional, competente e demonstra uma 
habilidade imensa em criar empatia e motivação na 
equipe". EMPRESOMETRO

“’É uma atividade muito interessante pois trata de maneira
leve temas tão profundos, fazendo a equipe refletir sobre
esses conteúdos, sem perder o entusiasmo e o dinamismo
que essa atividade provoca” - SENTAX



CONECTE-SE A NÓS!

contato@alinemartyconsultoria.com.br
41 98831-6508
41 3328-5789

“Nossa missão é ser um instrumento no desenvolvimento de profissionais em 
busca do sucesso.”


