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Sobre Nós

Nossa missão é fomentar e prover desenvolvimento em negociação e 

vendas, gerando riqueza.

Nossos valores: Integridade, Humanidade, Humildade, Resiliência,

Diversidade, Inclusão, Prosperidade, Alta Performance.

Nossa escola: criada há 15 anos, metodologia própria e criada para a

prática e alta performance. Testada e aprovada por mais de 27 mil

treinados.

Certificação Digital

Nossa certificação, além do certificado para

impressão é composta pelo bagde (que é reconhecido mundialmente com a

tecnologia blockchain, autenticidade e segurança na comprovação da

formação) e com apenas um clique você pode divulgar sua formação para

toda sua rede.

Conhecimento
Saber o que fazer

Habilidade
Saber como fazer

Atitude
Querer fazer

Método

Com foco no “Desenvolvimento CHA” – prover

Conhecimento, desenvolver Habilidade e, sobretudo

conduzir Atitude. Uso de roteiros dialéticos e conteúdo

relativamente lúdico sempre que possível e/ou

necessário. Exercícios conceituais, de interação e

práticos para garantir o engajamento junto ao

processo.
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Alguns de nossos Tutores  e Consultores

Mário Rodrigues (Idealizador e CEO do IBNVendas)

Formado em Comunicação Social, pós-graduado em Administração

pela FGV-SP (CEAG) e MBA em Marketing na ESPM-SP. Possui

mais de 02 décadas de experiência como vendedor, gestor e diretor

de vendas, em companhias nacionais e multinacionais como Xerox,

Brasil Telecom, Oi, Oracle e Cisco. Criador do Método ”Venda e

Negociação Positiva”, nos últimos anos tem contribuído com a

formação de mais de 27 mil gestores de vendas, vendedores e

empreendedores pelo país.

Tatiana Botta

Formada em Marketing no Brasil e em Negócios com especialização

em Gerenciamento de Recursos Humanos nos Estados Unidos, 23

anos de experiência na área comercial, há 7 Coach e Treinadora

internacional. Vivendo nos Estados Unidos há 4 anos, tem ajudado

executivos e profissionais de vendas de todo o mundo a negociar

melhor. Autora do livro "Pessoas vendem para Pessoas", publicado em

Português e em Inglês. Certificada como Coach em Tokyo, membro da

International Cocaching Federation, PNL practitioner, 360 CCL

certificada, especializada em DiSC e Insights acreditada.

Dietrich Willke (Didi)

Alemão, mas com o coração brasileiro, já visitou mais de 50 países e

morou em 3 continentes por mais de 20 anos. Especialista e Coach de

Vendas, Performance e liderança.. O foco dele é principalmente ajudar

os vendedores a ressignificarem a venda e principalmente gerenciarem

melhor o seu tempo para terem maior produtividade em suas atividades

e equipes.



IVPN

MÉTODO EXCLUSIVO VENDA POSITIVA

Curso Aberto: 

Introdução à Venda Positiva e 

Negociação



Foco do Introdução à Venda Positiva e Negociação

O IVPB têm como foco a excelência da venda consultiva no atendimento do

cliente presencialmente, ao telefone ou outras plataformas de comunicação.

Estabelecimento de ”rapport” e técnicas de empatia, para a rápida e certeira

solução de problemas, resolução de conflitos e negociação com identificação

de oportunidades para vendas e a manutenção do relacionamento com o

cliente.

Diagnóstico Prévio

“Assessmet” DISC (devolutiva em grupo nas aulas de negociação) de

todos os participantes, para identificação dos perfis comportamentais e

potenciais oportunidades de melhoria, além de habilitar na identificação dos

perfis comportamentais dos clientes e como isso pode ajudar nas

negociações.

Curso com mais de 40 horas (estimadas em dois meses de duração),

composto de 13 aulas online, exercícios conceituais, de interação e

práticos com feedback do tutor, e 07 aulas presenciais com muita vivência

e prática.

Sobre o treinamento
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A) Ciência da Venda:

- Necessidades, compra e venda;

- Origem das insatisfações dos clientes;

- Identificação da causa raiz;

- Condução nas decisões do cliente via investigação;

- O modelo ”NES”- Investigação Positiva

-Como lidar com as objeções;

- As fases da mudança e aceitação – Como ajudar e conduzir o cliente

para a solução efetiva e derradeira;

- Estabelecendo próximos passos para a manutenção da relação

comercial positiva e lucrativa – a Vendas Positiva.

B) Ciência da Negociação

- MNCA – Modelo de Negociação por Cognição Acompanhada;

- Estilos de negociação, Modelo Harvard e além;

- Os perfis comportamentais na negociação (DISC);

- Auto conhecimento e identificação no cliente;

- NVC ”nonviolent communication”;

- PNL (programação neurolinguística) na negociação.

C) Competências Fundamentais e Técnicas de Motivação

- As dez competências fundamentais em vendas;

- As competências no funil de Vendas;

- Motivação em vendas, criação e manutenção.

Conteúdo Programático
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Turmas em 2023:

09h00 às 18h00

Turma 60: Início em Janeiro (16/01/23 até 27/02/23);

Turma 61: Início em Maio (08/05/23 até 19/06/23)

Turma 62: Início em Agosto (14/08 até 25/09/23);

Local:

WTC Events Center

Av das Nações Unidas, 12.551 Brooklin Novo

Itens Inclusos

• Material didático impresso e entregue ao aluno

• Material didático em Inglês e vídeos com tradução

• 13 aulas gravadas (via QR Code)

• 04 aulas presenciais

• Análise DISC (Perfil Comportamental)

Investimento:

• R$ 1.500,00 por participante

Próximas Turmas
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FPV

MÉTODO EXCLUSIVO VENDA POSITIVA

Curso Aberto: 

Formação Profissional em Vendas



Foco do FPV

O FPV têm como foco a excelência da venda consultiva no atendimento do

cliente presencialmente, ao telefone ou outras plataformas de comunicação.

Estabelecimento de ”rapport” e técnicas de empatia, para a rápida e certeira

solução de problemas, resolução de conflitos e negociação com identificação

de oportunidades para vendas e a manutenção do relacionamento com o

cliente. No FPV tem-se também como objetivo a capacitação na auto gestão

do funil de vendas para alta performance.

..

Diagnóstico Prévio

”Assessment” DISC (devolutiva em grupo nas aulas de negociação) de

todos os participantes, para identificação dos perfis comportamentais e

potenciais oportunidades de melhoria, além de habilitar na identificação dos

perfis comportamentais dos clientes e como isso pode ajudar nas

negociações.

Curso com mais de 70 horas (estimadas em três meses de duração),

composto de 18 aulas online, exercícios conceituais, de interação e

práticos com feedback do tutor, e 12 aulas presenciais com muita vivência

e prática.

Sobre o treinamento
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A) Matemática das Vendas:

- Indicadores de Resultados;

- Metas e resultados;

- Funil de vendas;

- Empatia e Simpatia, como exercitar e usar.

B) Ciência da Venda:

- Necessidades, compra e venda;

- Origem das insatisfações dos clientes;

- Identificação da causa raiz;

- Condução nas decisões do cliente via investigação;

- O modelo ”NES”- Investigação Positiva

-Como lidar com as objeções;

- As fases da mudança e aceitação – Como ajudar e conduzir o cliente para a

solução efetiva e derradeira;

- Estabelecendo próximos passos para a manutenção da relação comercial

positiva e lucrativa – a Vendas Positiva.

C) Ciência da Negociação

- MNCA – Modelo de Negociação por Cognição Acompanhada;

- Estilos de negociação, Modelo Harvard e além;

- Os perfis comportamentais na negociação (DISC);

- Auto conhecimento e identificação no cliente;

- NVC ”nonviolent communication”;

- PNL (programação neurolinguística) na negociação.

D) Competências Fundamentais e Técnicas de Motivação

- As dez competências fundamentais em vendas;

- As competências no funil de Vendas;

- Motivação em vendas, criação e manutenção.

E) Plano Tático de Vendas (PTV)

- O que é um PTV;

- 5W2Hs e mais duas perguntas chaves;

- Preparação do PTV;

- Apresentação do PTV com avaliação 360 graus e ”feedbacks”.

Conteúdo Programático
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Turmas em 2023:

das 09h00 às 18h00

Turma 73: Início em Janeiro (16/01/23 até 27/03/23);

Turma 74: Início em Maio (08/05/23 até 17/07/23);

Turma 75: Início em Agosto (14/08 até 23/10/23);

Local:

WTC Events Center

Av das Nações Unidas, 12.551 Brooklin Novo

Itens Inclusos

• Material didático impresso e entregue ao aluno

• 18 aulas gravadas (via QR Code)

• 6 aulas presenciais

• Apresentação do Plano Tático em Vendas com feedback

• Análise DISC (Perfil Comportamental)

• Mentoria com Mário Rodrigues ao final (no FPV Top Key Account)*

Investimento:

• R$ 4.000,00 por participante no FPV Key Account

• R$ 4.700,00 por participante no FPV Top Key Account

Próximas Turmas
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GPV

MÉTODO EXCLUSIVO VENDA POSITIVA

Curso Aberto:

Gestão Profissional em Vendas



Foco do GPV

O GPV têm como foco o desenvolvimento da liderança para a gestão do

Funil de Vendas da equipe, realizar a gestão do processo de vendas junto ao

time e apoio com ferramentas e técnicas para ajudar com a alta performance

da equipe como um todo, realizar a gestão de pessoas com técnicas de

liderança situacional, motivação e desenvolvimento das competências dos

liderados para obtenção de resultados cada vez melhores.

Diagnóstico Prévio

”Assessmet” DISC (devolutiva em grupo nas aulas de negociação) de

todos os participantes, para identificação dos perfis comportamentais e

potenciais oportunidades de melhoria, além de habilitar na identificação dos

perfis comportamentais dos clientes e como isso pode ajudar nas

negociações.

Curso com mais de 100 horas (estimadas em cinco meses de duração), e

composto por 2 módulos: 1) Módulo de Vendas – com a participação no

Formação Profissional em Vendas que é composto de 17 aulas online com

exercícios e 10 aulas presenciais; 2) Módulo de Gestão em Vendas

composto por 12 aulas presenciais totalmente práticas, com muitas

atividades e vivência para adaptação da realidade do gestor.

Sobre o treinamento
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Módulo 1 – Formação Profissional em Vendas

A) Matemática das Vendas:

- Indicadores de Resultados;

- Metas e resultados;

- Funil de vendas;

- Empatia e Simpatia, como exercitar e usar.

B) Ciência da Venda:

- Necessidades, compra e venda;

- Origem das insatisfações dos clientes;

- Identificação da causa raiz;

- Condução nas decisões do cliente via investigação;

- O modelo ”NES”- Investigação Positiva

-Como lidar com as objeções;

- As fases da mudança e aceitação – Como ajudar e conduzir o cliente para a

solução efetiva e derradeira;

- Estabelecendo próximos passos para a manutenção da relação comercial

positiva e lucrativa – a Vendas Positiva.

C) Ciência da Negociação

- MNCA – Modelo de Negociação por Cognição Acompanhada;

- Estilos de negociação, Modelo Harvard e além;

- Os perfis comportamentais na negociação (DISC);

- Auto conhecimento e identificação no cliente;

- NVC ”nonviolent communication”;

- PNL (programação neurolinguística) na negociação.

D) Competências Fundamentais e Técnicas de Motivação

- As dez competências fundamentais em vendas;

- As competências no funil de Vendas;

- Motivação em vendas, criação e manutenção.

E) Plano Tático de Vendas (PTV)

- O que é um PTV;

- 5W2Hs e mais duas perguntas chaves;

- Preparação do PTV.

Conteúdo Programático
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Módulo 2 - Gestão Profissional em Vendas

A) Gestão dos Resultados

- Fundamentos de Gestão Profissional em Vendas;

- Atributos, responsabilidades e atividades do Gestor Comercial;

- Foco em resultados; Modelos de gestão;

- Como definir metas e cotas;

- Indicadores de resultados;

- Mapeamento de território e roteirização;

- Definição da equipe de vendas por perfil de atuação;

- Modelos para criação de planos de ação.

B) Gestão do Processo de Vendas:

- Criação e análise de relatórios de alta performance em vendas;

- Gestão de oportunidades e forecast;

- Gestão de Funil | Pipeline;

- Cadence Meeting – Como conduzir reuniões focadas em resultados;

- Adequação do ciclo de vendas para o modelo B2B e B2C;

- Princípios do CRM (Customer Relationship Management);

- Estratégias de wallet share e market share;

- Como estimular o cross selling e o up-selling;

- Modelagem do Processo de Vendas.

C) Gestão da Equipe de Vendas:

- Como criar campanhas de incentivo;

- Remuneração – Comissões e bônus da equipe de vendas;

- Recrutamento e seleção de vendedores;

- Atração e retenção de talentos em vendas;

- Como construir uma equipe de alto desempenho;

- Treinamento e formação da equipe de vendas;

- Como motivar e mobilizar a equipe de vendas;

- Coaching para o desenvolvimento de competências;

- A arte de dar e receber feedback;

- Como melhorar o clima organizacional.

E) Plano Estratégico e Tático de Gestão em Vendas (PETGV)

- O que é um PETGV;

- 5W2Hs e mais duas perguntas chaves;

- Preparação do PETGV;

- Apresentação do PETGV com avaliação 360 graus e ”feedbacks”.

-
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Conteúdo Programático



Turmas em 2023:

das 09h00 às 18h00

Turma 24: Início em Janeiro (16/01/23 até 31/05/23);

Turma 25: Início em Agosto (14/08/23 até 29/11/23);

Local:

WTC Events Center

Av das Nações Unidas, 12.551 Brooklin Novo

Itens Inclusos

• Material didático impresso e entregue ao aluno

• Material didático em Inglês e vídeos com tradução

• 17 aulas gravadas (via QR Code)

• 12 aulas presenciais

• Apresentação do Plano Estratégico e Tático em Vendas com feedback

• Análise DISC (Perfil Comportamental)

• 01 sessão de mentoria com Mário Rodrigues ao final do treinamento

Investimento:

• R$ 8.000,00 por participante

Próximas Turmas
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In

Company

MÉTODO EXCLUSIVO VENDA POSITIVA

Cursos Exclusivos

Formato In Company



Cronograma realizado:

Treinadores e tutores - Mário Rodrigues* e tutores IBNVendas

(*) Designer Instrucional.

Elaboração do treinamento

Para um treinamento In Company ser realizado com sucesso, realizamos,

caso necessário, cliente oculto, reunião com gestores/diretores para entender

os objetivos e necessidade da equipe e indicação do melhor conteúdo

programático e carga horária a ser realizado.

Antes do treinamento também são realizadas as pesquisas comportamentais

DISC com todos os participantes para ter trabalhado durante o treinamento.

Todos materiais didáticos também são

personalizados e entregues aos participantes

antes de cada treinamento.

Todos os cursos em formato Turmas Regulares, podem ser realizados em

formato In Company e personalizado conforme necessidade da empresa

contratante e objetivos da equipe.

A carga horária é estipulada de acordo com a necessidade e todos também

são certificados com o badge – medalha digital (personalizada com a logo

da empresa) e certificados para impressão.

Além dos cursos IVPN – Introdução a Venda Positiva e Negociação, FPV –

Formação Profissional em Vendas e GPV – Gestão Profissional em

Vendas, possuímos diferenciais para agregar conhecimento e

desenvolvimento da empresa e colaborador.

Treinamentos In Company
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Objetivo

Workshop de 8 horas para aplicação efetiva e prática do método de venda de alta

performance “Venda Positiva”. Para “Vender um mês em um dia”.

O objetivo é gerar uma mudança de modelo mental e postura instantânea, imersão

nas oportunidades do Funil de Vendas e ação imediata com os clientes para gerar

maior índice de conversão.

O War Room, torna o seu time mais estratégico, com planejamento e ação que é

possível gerar mais resultados em menor tempo.

Proposta Comercial
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War Room – Sala de Guerra

No War Room colocamos a disposição do

time todo o recurso necessário para que

seja possível a conquista do maior

números de negócios possíveis.

Seja recursos físicos, prazos,

negociação, reunião ou o que for

necessário para que a proposta avance

no funil de vendas.

Para isso colocamos a disposição do time

a plataforma exclusiva IBNVendas do

Meu Plano de Vendas, onde será

possível estudar o funil atual e planejar o

objetivo a ser alcançado e ações

necessárias para que seja alcançado.



Objetivo

Com aplicação de jogos lúdicos com a equipe é possível apresentar diversas

ferramentas vendas e negociação, e exercitar na prática todo o conceito. Por ser

uma ferramenta divertida com práticas, o método é facilmente aprendido.

Os jogos são sempre customizados com casos reais e produtos da empresa

contratante e ao final os vencedores são premiados com medalhas e exposição

Proposta Comercial
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JOGOS CORPORATIVOS

Jogo do Vendedor Profissional

MNCA

O Modelo de Negociação por Cognição

Acompanhada é utilizado para que o

vendedor possa identificar o perfil

comportamental do cliente na negociação,

gerando rapport adequado e ajudar

conscientemente no processo de tomada de

Jogo NES

Necessidade, Expansão e Solução

O jogo trata das perguntas fundamentais

da Venda Consultiva. Tem o objetivo de

praticar Investigação Positiva, com

perguntas personalizadas para seu

negócio e segmento

Milhares de pessoas já treinadas com nossos jogos corporativos. Método

divertido para alavancar resultados, aprender novas ferramentas e unir todo

o time em um dia especial.

decisão. Esse jogo tem, sobretudo, o objetivo de praticar a Venda Consultiva. O

jogador pratica, ao mesmo tempo e com muita dinâmica, a gestão de oportunidades,

gestão do tempo, gestão de conflitos, argumentação e tenacidade para a competição.

Ao final de uma competição de grupos, o grupo vencedor é premiado com medalhas.



Para você

Com plataforma SPC DISC você pode fazer o seu Assessment DISC, conferir o seu

perfil comportamental e receber uma devolutiva específica para profissionais de

vendas e negociação, além de comparar os perfis com a melhor performance no

funil de vendas.

O SPC DISC é também uma ferramenta para criar o seu plano de

desenvolvimento individual em vendas (PDI-V), com a possibilidade de

acompanhamento de seu líder ou tutor.

Proposta Comercial
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SPC Disc – Sales Profile Calculator

Para a equipe

Desenvolver as habilidades e comportamentos fundamentais para a alta 

performance em negociação e vendas, o SPC DISC é a ferramenta ideal para:

• conhecer melhor sua equipe;

• ser assertivo e certeiro nos treinamentos ou ajustes da equipe

• alocar os melhores talentos nas melhores funções, com a engenharia de equipes 

IBNVendas.

O relatório DISC apresenta o perfil

comportamental, indicie de auto

percepção de exigência do meio, estilo

de liderança e processo de tomada de

decisão. Mostra os pontos fortes e

pontos de melhoria do perfil analisado,

para trabalhar o autoconhecimento e o

autodesenvolvimento.



A Engenharia de Equipes nos permite realizar a análise dos cargos e quais os

requisitos necessários para que a função seja exercida com sucesso e alinhando

com os perfis comportamentais dos colaboradores saber o quanto este está alinhado

ao cargo. Assim pode-se desenvolver o colaborador e/ou realocá-lo.

Proposta Comercial

Instituto Brasileiro de Negociação e  Vendas

Engenharia de Equipes

Dashboard interativo e de fácil

utilização e mapeamento da

organização ou departamento a ser

trabalhado.

Por meio de gráficos e relatórios

comparativos é possível identificar o

perfil do colaborador com os requisitos

do cargo, e assim desenvolver um

plano de ação para o seu

desenvolvimento

Com a Engenharia de Equipes será

possível elaborar os planos de ação

necessários, com acompanhamento de

líderes, mentorias e acompanhamento

de reunião de líderes no pós

treinamentos para garantir o resultado

das vendas do dia-a-dia


