
TREINAMENTO E CONSULTORIA

#treinamentocomlinguagemdevendedor



8 anos
como vendedor. Em 3 

anos, não dependia 

mais de fluxo de loja

4 anos
como gerente de 

treinamento e 

vendas web

1 ano
como gerente 

regional na 

WebMotors

Fundador e Palestrante da ProspectPro, 

empresa que faz parte do Grupo Rafael Cutait.

Sua comunicação única e alta performance 

fizeram com que transformasse seus 

conhecimentos aplicados no dia a dia em 

seus treinamentos.

6 anos como fundador e diretor da ProspectPro

Rafael Cutait

Adicione os nossos contatos:



Somos um 
time que joga 
pelo sucesso 
do seu negócio. 

Vamos vender?

Especialistas em fomentar novos negócios, temos como missão tornar sua equipe mais competitiva

dentro das novas dinâmicas do mercado, investindo fortemente na mudança de hábito e na adoção da 

prospecção e da internet como principais ferramentas de trabalho.

Nossos ensinamentos vêm ganhando 

cada vez mais adeptos por todo o Brasil. 

Faça parte deste time!



CLIENTES



CLIENTES



CLIENTES



CLIENTES



CLIENTES



Mais de 200 clientes 
atendidos em 5 anos

Pessoas treinadas
20.000

Treinamento e Consultoria - On-line e Presencial

Consultores de Vendas

Atitude do vendedor no novo mercado - Presença digital 

Vendas Web, Prospecção e Gestão de CRM

Melhores Práticas de WhatsApp, Redes sociais e Vídeos 

Treinamento Prático via telefone, WhatsApp e Redes Sociais

Técnicas de Rapport, Programação Neurolinguística e Gatilhos Mentais

Gerentes de Vendas

Gestão de Leads, Prospecção e CRM – Gerente Multiplicador

Atitude do Gerente no novo mercado – Presença Digital

Operadores de Telemarketing 

Vendas Web, Busca e Resgate, Agendamento Pós-Vendas e SAC

Consultores de Serviços 

Atendimento on-line, Aumento do Faturamento e Ticket Médio

Gerentes de Pós-Vendas

Gestão de Processos, Aumento do Faturamento e Ticket Médio

Diagnóstico 

Vendas 

Pós-vendas 

Central de CRM



TREINAMENTOS

Treinamentos com linguagem de vendedor, focado em vendas.

Apresentação de técnicas e ferramentas para o dia a dia da concessionária. 



ATITUDE DO VENDEDOR NO NOVO MERCADO
PRESENÇA DIGITAL 

Carga horária: 4 horasPúblico alvo: Vendedores.

• Vendas por Vídeo Chamada;

• Atitudes dos Clientes nesse Novo Mercado;

• Protocolo de Higienização;

• Test-drive Delivery;

• Dicas de Postura nas Vídeos chamadas;

• Argumentação Persuasiva, Resiliência e Ciclo do Sucesso;

• Técnicas de Rapport e PNL.

Método de ensino: On-line.



CONSULTORES DE VENDAS

Vendas Web, Prospecção, 

Gestão e Fidelização de 

Carteira (CRM), Redes 

Sociais, WhatsApp e Vídeos.

Carga horária: 4 ou 6 horas
Público alvo: Vendedores, 

Operadores e Gestores

Vendas Web,

Prospecção, Gestão 

e Fidelização de 

Carteira (CRM).

Melhores Práticas de 

WhatsApp, Redes 

Sociais e Vídeos.

6H 4H 4H
Divididos
em 2 dias

Método de ensino: On-line / Presencial

Técnicas de Rapport, 

PNL - Programação 

Neurolinguística e 

Gatilhos Mentais.

4H



PRÁTICO DE PROSPECÇÃO 
(TELEFONE, WHATSAPP E REDES SOCIAIS)

Vendas Web, Prospecção, Gestão e Fidelização de Carteira (CRM).

Carga horária: 6 horasPúblico alvo: Vendedores e gestores Método de ensino: On-line / Presencial



Atendimento on-line, 

Prospecção e Gestão de CRM

OPERADORES TMKT 
(VENDAS E 

PÓS-VENDAS)

CONSULTORES 
DE SERVIÇOS

Atendimento on-line, 

Aumento do Faturamento e 

Ticket Médio

Carga horária: 6 horas
Público alvo: Operadores e 

consultores técnicos.
Método de ensino: On-line / Presencial



GERENTES DE 
VENDAS 

GERENTES 
PÓS-VENDAS

Gestão de Processos, 

Aumento do Faturamento e 

Ticket Médio

Carga horária: 6 horasPúblico alvo: Gestores e Supervisores

Gestão de Leads, Prospecção e 

CRM Gerente Multiplicador

Método de ensino: On-line e Presencial



ATITUDE DO GERENTE NO NOVO MERCADO 
PRESENÇA DIGITAL

Carga horária: 4 horasPúblico alvo: Gestores.

• Resiliência; 

• Ciclo do Sucesso; 

• O novo perfil do Consumidor e da Equipe Comercial; 

• Comunicação; 

• Estilos Comportamentais;

• Novas Práticas do Mercado;

• Técnicas de Rapport e PNL.

Método de ensino: On-line



CONSULTORIA

A consultoria é um acompanhamento semanal com um dos nossos consultores. 

Serão passadas técnicas, ferramentas e abordagens para que a concessionária 

aumente o seu fluxo de loja e as vendas.

Todas as semanas os gerentes terão um feedback do que está sendo 

desenvolvido e o que pode ser melhorado.



Treinamento de 

Vendedores

Vendas Web, Prospecção, Gestão e Fidelização de Carteira (CRM)

Público alvo: Vendedores

CONSULTORES DE VENDAS

Carga horária: 32 semanas
8 horas por visita - 8 meses

Método de ensino: On-line / Presencial



2ª Fase: Aprimoramento

• Quebra das crenças limitantes dos vendedores

• Análise de resultados iniciais

• Contatos agradáveis de relacionamento

• Argumentações para agendamento

• Auditoria de adesão

• Aumento na quantidade de interações

• Exemplos de sucesso de contatos

• Feedback com os vendedores

• Redes Socias geradoras de Leads (Facebook, 
LinkedIn, Instagram, YouTube)

• WhatsApp para vendas (Web / Business) 

• Gatilhos mentais, PNL, Rapport 

• Graus da persuasão

• Pacto comercial

• CFB – Característica, função e beneficio

• Abordagens estratégicas

• Quebra de objeções nas interações

• Perguntas de vendas

• Taxa de projeção de vendas

• Gerenciamento das oportunidades de vendas

3ª Fase: Consolidação

• Régua de contatos agradáveis (Cliente 
de oficina, Licenciamentos a vencer)

• Levantamento de Score

• Explorar canais de vendas

• Campanhas de prospecção

• Indicações no processo de atendimento

• Aumento na quantidade de interações

• Campanhas geradas pelo próprio 
vendedor

• Campanhas a ações em mídias sociais

• Metas de interações em redes sociais 

• Desenvolvimento dos gestores para 
solucionar os gaps da equipe

• Reunião do Bom Dia 

• Ferramentas de coaching para o gestor 
(Estado de Flow, Perguntas Poderosas 

• Conta Inversa

• Matriz de Capacitação

• Gestão de resultados nas Redes Sociais

1ª Fase: Aprendizado

• Dossiê do vendedor

• Contato profissional

• Definição de metas (Interações e 
agendamentos

• Novo Perfil do Mercado Consumidor

• Pilares para o atendimento on-line e 
profissional

• Assinatura padrão (foto)

• Planilha de gestão de clientes

• Passos da prospecção

• Funil da prospecção

• Script padrão de contato de prospecção

• 22 procedimentos

• Simulação e acompanhamento de ligações

• Motivação para ligações

• Feedback com vendedores

• Gestão de indicadores da prospecção

• Canais de vendas

• Gestão da carteira de clientes

• Métodos de Indicação

• Dicas de Vídeos

CONSULTORES DE VENDAS - FASES DA IMPLANTAÇÃO



Treinamento de 

Vendedores

DIAGNÓSTICO

Confidencialidade

A Prospectpro assume o compromisso de confidencialidade

das informações levantadas.

Carga horária
6 horas

Público alvo
Área Comercial

Avaliar os pontos importantes para potencializar a gestão de resultados junto à liderança nos seguintes processos:

₋ Vendas Web, prospecção, gestão e fidelização da carteira de clientes;

₋ Estratégias da geração de fluxo de loja Por meio do agendamento;

₋ Administração e manutenção de anúncios na Internet (showroom virtual);

₋ Qualidade dos anúncios e diferenciação do mercado concorrente;

₋ Aproveitamento dos investimentos de marketing on-line;

₋ Potenciais para o sucesso e pontos de atenção.

Método de ensino: 

On-line / Presencial



Treinamento de 

Vendedores

• Estudo de Caso;

• Perfil de uma Equipe de Alta Performance;

• Ferramentas de Gestão;

• Indicadores de Performance;

• Ciclo do sucesso;

• Ferramentas Digitais.

Público alvo: Gerentes

GERENTES DE VENDAS

Carga horária: 32 semanas
8 horas por visita - 8 meses

Método de ensino: On-line / Presencial



Vendas web, busca e resgate, 

agendamento de revisão e SAC.

OPERADORES DE TELEMARKETING 
(CENTRAL DE CRM E LEADS)

Público alvo
Em todos os módulos a consultoria é 
realizada com o Gestor e Operadores

Carga horária
5 dias por semana
8 horas por dia

Atendimento Modular
Quinzenal - 80 sessões (12 meses)
4 módulos individuais (24+20+20+16 sessões)

Método de ensino: 

On-line / Presencial



BUSCA E 
RESGATE

Contatar os clientes que 

visitaram a loja e não 

compraram, entendendo os 

motivos que o impediram de 

fechar negócio para 

aumentar o índice de 

conversão do showroom e 

telefone

AGENDAMENTO 
PÓS-VENDAS

Estruturar e qualificar a 

realização de agendamento de 

forma ativa e receptiva, 

trabalhando a geração de 

campanhas de manutenção 

programada gerando novas 

oportunidades e aumento 

faturamento

PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO

Realizar as pesquisas da 

concessionária visando 

identificar o índice de 

satisfação dos cliente e 

reverter, antecipadamente, 

insatisfações na pesquisa da 

montadora

VENDAS 
WEB

Central para gestão, 

qualificação e geração de 

novas oportunidades de 

vendas por meio da 

internet.

Acompanhamento do 

cliente web em toda sua 

jornada de compra.

Público alvo
Em todos os módulos a consultoria é 
realizada com o Gestor e Operadores

Carga horária
5 dias por semana
8 horas por dia

Atendimento Modular
Quinzenal - 80 sessões (12 meses)
4 módulos individuais (24+20+20+16 sessões)

CENTRAL DE CRM E LEADS (4 MÓDULOS)



Treinamento de 

Vendedores

DIAGNÓSTICO CENTRAL DE CRM

Confidencialidade

A Prospectpro assume o compromisso de confidencialidade

das informações levantadas.

Carga horária
6 horas

Público alvo
Área Comercial

Avaliar os pontos importantes para potencializar a gestão de resultados junto à liderança nos 

seguintes processos:

₋ Vendas Web;

₋ Busca e Resgate;

₋ Agendamento;

₋ Pesquisa e Satisfação;

₋ Gestão do CRM.

Método de ensino: 

On-line / Presencial



Treinamento de 

Vendedores

• Ferramentas de Apresentação Digital;

• Agendamento e Vendas por meio de vídeo chamadas; 

• Vídeos Persuasivos;

• Vendedor Especialista em Follow-up; 

• Enriquecimento da Carteira de Clientes; 

• Funil de vendas Digital.

Público alvo: Vendedores e Gestores

ATITUDE DO VENDEDOR NO NOVO MERCADO 
PRESENÇA DIGITAL 

Carga horária: 16 semanas
8 horas por visita – 4 meses

Método de ensino: On-line



Treinamento de 

Vendedores

Aumento da rentabilidade e satisfação do cliente por meio de melhorias nos 4 pilares: 

• Agendamento de Serviço; 

• Atendimento CTs;

• Oficina;

• Peças.

Público alvo: Consultores técnicos, 
agendador/programador, chefe de oficina,
vendedor de peças, acessórios e telepeças.

GERENTES DE PÓS-VENDAS

Carga horária: 32 semanas
8 horas por visita - 8 meses

Método de ensino: 

On-line / Presencial



Atendimento CTs
• Escada da alta performance;

• Técnicas de persuasão: Rapport, PNL 
e gatilhos mentais;

• Contato profissional;

• WhatsApp, WhatsApp Web e 
WhatsApp Business;

• Quebra das crenças limitantes dos 
vendedores;

• Graus da persuasão;

• CFB – Característica, função e 
beneficio;

• Perguntas de vendas;

• Lidando com as objeções dos clientes;

• Empatia, escuta ativa e condução do 
atendimento;

• Reunião do bom dia;

• Dicas de vídeos: os 7 tipos de vídeos;

• Uso das redes sociais;

• Como fazer uma entrega com 
qualidade.

Oficina
• Levantamento técnico documental;

• Levantamento técnico estrutural;

• Análise de custos e despesas com 
garantia (estornos);

• Padronização e otimização de 
recursos da oficina (produtividade);

• Quadros ou telas de gestão a vista 
para controle das atividades diárias 
da oficina;

• Gerenciamento de objetivos 
mensais e desmembramento em 
metas semanais;

• Aplicação e desenvolvimento de 
serviços de box rápido/Express;

• Argumentações para agendamento;

• Oficina: 7 tipos de desperdícios;

• Eficiência X eficácia

Agendamento de Serviços
• Entendendo os tipo clientes e suas 

necessidades;

• Follow-up de alta performance;

• Ações visibilidade;

• Estado de flow e matriz de 
desenvolvimento;

• Passo a passo de ligações de 
agendamento;

• Principais erros no agendamento;

• Direcionamento para reunião mensal 
do setor de pós-vendas;

• Pesquisa prévia de satisfação;

• Retorno e retrabalho (RAC).

GERENTES DE PÓS-VENDAS – 4 PILARES DA IMPLANTAÇÃO

Peças
• Prospecção de clientes de peças 

no varejo, frotas e oficinas 
terceirizadas (seguradoras);

• Desenvolvimento do setor de 
acessórios;

• Fluxo, escala prévia e 
organização da programação da 
oficina;

• Análise de demanda de peças 
de alto giro (revisão);

• Direcionamento de entrega final 
de peças para os clientes 
(delivery);

• Estudo de benchmarking local;

• Plano de ação de melhorias para 
o gestor;



2ª Fase: Aprimoramento
Agendamento

• Follow-up de alta performance

• Ações visibilidade

• Estado de flow e matriz de desenvolvimento

• Passo a passo de ligações de agendamento

Atendimento CTs

• Quebra das crenças limitantes dos vendedores

• Graus da persuasão

• CFB – Característica, função e beneficio

• Perguntas de vendas

• Lidando com as objeções dos clientes

• Empatia, escuta ativa e condução do atendimento

• Reunião do bom dia

• Dicas de vídeos: os 7 tipos de vídeos

Oficina

• Argumentações para agendamento

• Oficina: 7 tipos de desperdícios

• Eficiência X eficácia

Peças

• Desenvolvimento do setor de acessórios

• Fluxo, escala prévia e organização da programação 
da oficina

• Análise de demanda de peças de alto giro (revisão)

3ª Fase: Consolidação
Agendamento

• Principais erros no agendamento

• Direcionamento para reunião mensal do 
setor de pós-vendas

• Pesquisa prévia de satisfação

• Retorno e retrabalho (RAC)

Atendimento CTs

• Uso das redes sociais

• Como fazer uma entrega com qualidade

Oficina

• Análise de custos e despesas com 
garantia (estornos)

• Padronização e otimização de recursos da 
oficina (produtividade)

• Quadros ou telas de gestão a vista para 
controle das atividades diárias da oficina

• Gerenciamento de objetivos mensais e 
desmembramento em metas semanais

• Aplicação e desenvolvimento de serviços 
de box rápido/express

Peças

• Direcionamento de entrega final de peças 
para os clientes (delivery)

• Estudo de benchmarking local

• Plano de ação de melhorias para o gestor

1ª Fase: Aprendizado

• Atuação com foco no aumento da rentabilidade e 
satisfação do cliente

• Diagnóstico das necessidades de consultoria
• Elaboração do plano de ação geral e de cada setor
• Definição das ações com base nos quatro pilares: 

- Agendamento de serviço
- Atendimento CTs
- Oficina
- Peças

• Introdução a liderança: gestores controlam 
números, lideres desenvolvem pessoas

• Análise do KPIs de pós-vendas
Agendamento
• Entendendo os tipo clientes e suas necessidades
Atendimento CTs
• Escada da alta performance
• Técnicas de persuasão: Rapport, PNL e gatilhos 

mentais
• Contato profissional
• WhatsApp, WhatsApp Web e WhatsApp Business
Oficina
• Levantamento técnico documental
• Levantamento técnico estrutural
Peças
• Prospecção de clientes de peças no varejo, frotas 

e oficinas terceirizadas (seguradoras)

GERENTES DE PÓS-VENDAS – FASES DA IMPLANTAÇÃO



Treinamento de 

Vendedores

DIAGNÓSTICO PÓS-VENDAS

Confidencialidade

A Prospectpro assume o compromisso de confidencialidade

das informações levantadas.

Carga horária
6 horas

Público alvo
Área Comercial

Avaliar os pontos importantes para potencializar a gestão de resultados junto à liderança nos seguintes processos:

₋ Agendamento;

₋ Recepção Personalizada;

₋ Dedicação ao Cliente;

₋ Atendimento, Prospecção e Recuperação;

₋ Negociação e Desenvolvimento;  

₋ Consultor Técnico; 

₋ Consultor de Acessórios;

₋ Orçamento cliente;

Método de ensino: 

On-line / Presencial

₋ O.S. Serviço Faturamento;

₋ Otimização Estruturação;

₋ Entrega personalizada;

₋ Pesquisa de satisfação pós vendas;

₋ Oficina e líderes de setores.



DEPOIMENTOS



Contatos:

11 98148-5780 – Rafael Cutait – Diretor Geral 

11 4301-0672 – Escritório Central

www.prospectpro.com.br

Entre em contato:

Veja mais nas

redes sociais:

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511981485780&text=Quero%20-%20saber%20mais
mailto:'rafael.cutait@prospectpro.com.br'
tel:981485780

