
APRESENTAÇÃO COMERCIAL 

MOTIVAÇÃO PARA LÍDERES & 
VENDEDORES DE ALTA PERFORMANCE 

______________________   O PALESTRANTE SHOW DE VENDAS! 



QUEM É 

 Apaixonado por vendas e pela arte de transformar desafios em 

oportunidades, o Escritor, Empresário e Consultor de Marketing 

Jociandre Barbosa é um dos mais recomendados palestrantes da 

atualidade para convenções de vendas. Indicado pela EXAME como um 

dos 20 maiores potenciais em treinamento de lideranças da 

atualidade e premiado pela GPB/2014 como um dos 8 Grandes 

palestrantes do Brasil. Conheça mais sobre o Palestrante Motivacional 

ideal para treinar sua equipe: 

 

 - Especialista em Marketing e Vendas; 

 - Consultor de importantes empresas do Norte e Nordeste do País; 

 - 25 anos de experiência de vendas 

 - Formador de Equipes de Vendas e Líderes de Alta Performance desde 

1999; 

 - Escritor de 4 Livros, entre os quais: “SuperVendas – Os segredos dos 

vendedores milionários para vender mais e melhor” e “Motivação 

Espiritual – Inteligência para Transformar sonhos em Realidade”; 

 - Pesquisador em Comportamento do Cliente de Renome Internacional; 

 - Presidente do IMBC. 



Possuidor de uma história de vida inspiradora, cada Palestra/treinamento de 
Jociandre Barbosa é uma experiência única, pois, o palestrante não se atém a “temas 
enlatados”. Por isso, ele faz questão de conversar com cada contratante conhecendo 
suas reais necessidades e adaptando o tema escolhido aos objetivos esperados. 
Garantindo assim, resultados surpreendentes na motivação e na capacitação de 
equipes dos mais variados segmentos de mercado, sejam: vendedores, atendentes, 
empreendedores, estudantes, servidores públicos, professores e etc. Sim, pois, como 
ele mesmo diz e tem comprovado em sua experiência: “todos podem alcançar o 
sucesso em suas carreiras aprendendo a vender mais e melhor”. 
 
       Jociandre Barbosa destaca-se pela forma empolgante de suas palestras, onde faz 

o público vibrar participando todo o tempo; tornando equipes mais seguras, 
automotivadas e comprometidas com resultados. 

 

Conheça os principais temas de Jociandre Barbosa para palestras 
e treinamentos: 
• SuperVendas – Os Segredos dos vendedores milionários para vender mais e 

melhor; 
• Os Campeões do Futuro – A Arte de Vencer Desafios na Vida e no Trabalho; 
• Liderando com Criatividade; 
• A Evolução do Cliente e a Nova Arte de Vender no varejo; 
• Universidade do Sucesso em Vendas. 

 

Jociandre Barbosa na sua Empresa 



Super Venda$ – Os segredos dos vendedores milionários para vender mais e melhor é um programa motivacional para 

vendedores com dicas práticas que podem ser usadas já no dia seguinte ao evento, alavancando resultados e metas. Foi 

elaborado com subsídios extraídos da experiência vivida por Jociandre Barbosa por meio de 25 anos com vendas e como 

consultor de vendedores de alta performance desde 1999. O treinamento é subsidiado por uma pesquisa científica 

mercadológica realizada pelo IMBC em parceria com Universidades, investigando hábitos e técnicas adotadas por vendedores 

milionários. 

 

Público alvo:  

Vendedores, Supervisores, Gerentes, Diretores, Empresários , RH, Atendentes e Representantes Comerciais. 

 

Versões/duração:  

Palestra: 1h30m á 2hs 

Workshop: 4hs 

 

 - Construção de um sonho apaixonante; 

 - Características dos Vendedores Milionários; 

 - 4 Dicas Poderosas para Duplicar suas Vendas esse Mês; 

 - Visão, Motivação e Paixão para Vender Mais e Melhor. 

 - Como Identificar as Necessidades dos Clientes; 

 - Como Fechar Vendas; 

 - Os Segredos do Pós Vendas; 

 - A prospecção Bem Sucedida; 

 - Vencendo Desafios Em Vendas; 

 - A interação com os demais Departamentos da Empresa; 

 - Estratégias Milionárias em Vendas; 

 - A ação de equipes do Processo de Vendas. 

 Tópico opcional: Exemplos Práticos de Qualidade no Atendimento que Conquista. 

Treinamento 

https://www.youtube.com/watch?v=lOcJz_lRqyY&list=PLx3eVRRkohbZe_LdTWJo1DVDtJZGqHkZz
https://www.youtube.com/watch?v=lOcJz_lRqyY&list=PLx3eVRRkohbZe_LdTWJo1DVDtJZGqHkZz


OS CAMPEÕES DO FUTURO - Motivação para excelência e potencialização de atitudes positivas para toda 
equipe com a Arte de Negociar, Conquistar Pessoas e Vencer Desafios. Com objetivo de convencer a equipe da 
importância de prezarem por sua marca pessoal na realização de serviços mais assertivos e focados em 
resultados. 

 

Público alvo:  
Equipes que necessitam de motivação para produzir maiores resultados 

 

Versões:  
Palestra com duração de 1h30 á 2h 
Workshop com 4h. 

 

Alguns tópicos abordados: 

 

 - A Estratégia dos Campeões. 
- Como Vencer o BIRUBÚ (Aquele Insuportável Sujeito que  

       Tem Como Missão Destruir Sua Motivação). 
- Maximize As Vendas Com A Arte da Conquista. 
- Persistência - A Característica dos Grandes Vencedores. 
- Utilidade - Alcance Seus Sonhos Com Assertividade. 
- Brilho - O Segredo de Viver Poderosamente. 
- Aprendendo A Trabalhar Em Equipe Com o Fator Golfinho. 
- Como Alcançar a Excelência Vencendo As Tempestades da Vida? 

Treinamento 

https://www.youtube.com/watch?v=6ScHzrJHBPs&list=PLx3eVRRkohbZe_LdTWJo1DVDtJZGqHkZz&index=3


 

 

 

        LIDERANDO COM CRIATIVIDADE- Criatividade Para Solucionar Conflitos e  

        Antecipar Resultados -  Inteligência para lidar com pessoas e situações difíceis na rotina organizacional, 
seja em relação aos colaboradores, à concorrência  ou dificuldades do mercado  de forma criativa.  

 
 

Público alvo:  
Todo profissional que necessite aprimorar o uso correto de seus talentos, desenvolvendo a iniciativa e a 
criatividade 

 
Versões:  
Palestra com duração de 1h30 à 2h 
Workshop com 4h 

 

- Como Motivar Equipes para que Atuem com Assertividade; 
- Gestão sem Congestão; 
- 01 dia para você se tornar 1000 X mais criativo; 
- Como delegar com eficácia; 
- Como Lidar Com Pessoas Difíceis e os Problemas por Elas Ocasionados; 
- Líder Tartaruga X Líder Águia; 
- Como Nasce Um Líder - O Que Faz de Uma Pessoa Comum Um Líder Vencedor? 
- Liderando Mudanças, Conquistando Troféus. 
- Administre Suas Ferramentas Mentais e Expanda Sua Inteligência de Liderança. 
 

Treinamento 



 
 

       A EVOLUÇÃO DO CLIENTE -  Estratégia Inteligente para o Varejo  
       Trata-se de um dos mais importantes treinamentos realizados pelo consultor e pesquisador Jociandre Barbosa. 

Uma demonstração dinâmica e criativa sobre os dados colhidos em uma pesquisa científica mercadológica que já 
duram 7 anos, realizada por dezenas de pesquisadores em 16 Estados brasileiros, envolvendo lojas no varejo de 
diversos seguimentos. O objetivo da pesquisa é avaliar as técnicas ensinadas por grandes especialistas em Varejo 
e Atendimento do Brasil, verificando se as mesmas funcionam na prática e em quais segmentos podem haver 
divergências. As técnicas são vivenciadas na prática e os resultados são mensurados por meio de tabelas 
quantitativas/qualitativas. Jociandre Barbosa que também é consultor de diversas empresas apresenta tais dados 
de uma forma simplificada, em linguagem de fácil compreensão, para que os conceitos sejam aplicados já no dia 
seguinte pelo empreendedor. 

  
Público alvo:  
Lojistas e Varejistas dos mais diversos segmentos. 
 
Versões:  
Palestra com duração de 1h30 à 2h 
Workshop com 4h 
 
 - Como Vender Mais e Elevar a Competitividade de Pequenos Varejos; 
 - Estratégias Simplificadas de Marketing para empresas de qualquer tamanho; 
 - Como ampliar e utilizar os Canais de Vendas Disponíveis do Mercado; 
 - Os Segredos que seu Concorrente Não Quer que Você Saiba; 
 - Como Lidar Com Pessoas e Situações Difíceis no Trabalho; 
 - A Arte de Atender e Conquistar Clientes; 
 - Motivação para Produtividade e o Trabalho em Equipe. 

Treinamento 



Vídeos 

Outros Vídeos – Jociandre Barbosa  

O Treinamento que Gera Resultados de 
SuperVenda$ para o seu negócio. 

INSTITUCIONAL + DEPOIMENTOS 

Performance do Palestrante e Reação do 
Público  - 10’ 

TRECHOS DE UMA PALESTRA AO VIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=BBMmOV9HJjU&list=PLx3eVRRkohbZe_LdTWJo1DVDtJZGqHkZz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=A8aXP-28UI0
https://www.youtube.com/watch?v=A8aXP-28UI0


Depoimento em vídeo 
 

“Sem dúvidas a melhor palestra motivacional em vendas que já assisti em 
minha vida. Obrigado ao Prof. Jociandre Barbosa pela oportunidade de 
partilhar conhecimentos tão úteis para nossa empresa......” 

Daniel – Rolamentos & Cia 

 

“Embora não participe com frequência de palestras no Brasil, posso dizer 
que o rapaz está de parabéns pela maneira como expôs soluções para o dia-
a-dia das equipes de uma empresa... ” 
Abílio Diniz 

 

“Gostei muito de sua palestra. Você tem um bom ritmo de palco e consegue 
manter as pessoas ligadas o tempo todo, com uma exposição dinâmica e 
contagiante, além de útil. Não vemos mais isso nos novos oradores, muitos 
prendem o público mais pelo preço que cobram do que pelo entusiasmo..” 
Reinaldo Polito – Escritor do Best-Seller «Como Falar Corretamente e Sem 
Inibições». 

Alguns Depoimentos 

Depoimentos de pessoas que já participaram dos treinamentos: 

Clique e assista 

https://www.youtube.com/watch?v=gXZcGmY1tsA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gXZcGmY1tsA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zSx4o_hGcmQ


Os equipamentos necessários para as apresentações devem ser 
providenciados pelo CONTRATANTE e consistem em:  

 

• Iluminação (suficiente para realização do evento); 

• Microfone (sem fio); 

• Projetor Multimídia (data show e tela ou espaço para projeção); 

• Som (Mínimo de 1 caixa acústica com cabo que reproduza som do computador); 

• Local (adequado para realização do evento); 

 
Obs.: Se o público for superior a 500 pessoas, sugerimos a transmissão 
simultânea da apresentação projetada em telões.  
 

Equipamentos técnicos 



Alguns Clientes 



Para mais informações sobre o palestrante e contratações: 

Deise Gonçalves 
 
(11) 5575-7314 
 
deise@patrianipalestrantes.com.br 
www.patrianipalestrantes.com.br 
www.jociandre.com.br 

 

Contato 

http://www.patrianipalestrantes.com.br/
http://www.jociandre.com.br/

