Metodologia
de alta performance
com foco em inteligência de
mercado e maximização de receita

Décadas
de experiência

em consultoria de
alta diferenciação
Somos consultores em
competitividade sistêmica

TOP SELLER
Metodologia para aumentar as vendas
em bases objetivas, quantitativas e
mensuráveis, em uma plataforma digital.

O mundo
a partir de 2021
• 4ª Revolução Industrial
• Pandemia
• Surgiu uma nova normalidade

E a nova normalidade nos impõe
novos hábitos de consumo, o que exigirá
vendedores altamente qualificados

• A implementação é on-line
• Único produto do mercado que
apresenta as técnicas das vendas
consultivas sistematicamente
integradas e operacionalizadas
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• Único produto do mercado
100% instrumental
• É aplicável em grande escala
• Evidente e demonstrável relação
positiva de custo-benefício
• Resultados (diagnósticos)
quantitativos e analíticos
• Recomendações específicas
individualizadas em função
dos diagnósticos
• Planos de ação estruturados
que garantem a implementação
das recomendações
• A metodologia TOP SELLER
permite aumentar as vendas
por objetivos

• O TOP SELLER fornece um diagnóstico
analítico e um banco de dados estratégico
da força de vendas da empresa
• Ranking analítico do desempenho e do
potencial dos vendedores
• Instrumentos-chave para integrar uma
gestão estratégica dos Recursos Humanos
da área de vendas (estimativa de potencial,
avaliação de desempenho, levantamento de
necessidades de treinamento, etc)
• Os resultados do TOP SELLER permitem
identificar analiticamente as dimensões críticas
(pontos fracos) da empresa na área de vendas
• O TOP SELLER permite desenvolver uma
verdadeira vantagem competitiva pela efetiva
gestão estratégica da força de vendas
• O TOP SELLER não é um curso, não são aulas
através de internet, não transmite conceitos
teóricos nem experiências, é uma verdadeira
transferência de metodologia para aumentar
as vendas em bases objetivas, quantitativas
e mensuráveis

POR QUE
O TOP SELLER
É A MELHOR
OPÇÃO
Para aumentar a competitividade
de seus vendedores e aumentar
o faturamento da empresa

NÍVEL DE VENDEDORES
(dimensão individual)

ESTRUTURA
DA METODOLOGIA
TOP SELLER
O programa Top Seller possui uma
estrutura dividida em dois níveis

Transferência de metodologia
para aumentar a produtividade
dos vendedores

NÍVEL DA ORGANIZAÇÃO
(dimensão estratégica)

Diagnóstico quantitativo e
qualitativo da competitividade
da força de vendas

Execução
• 20 instrumentos respondidos de forma on-line
• Resultados processados pela consultoria
em tempo real
• Os diagnósticos dos instrumentos e as
recomendações são apresentadas em tempo real
• Os participantes podem começar os planos de
ação imediatamente
• O RH ou o gestor da equipe pode acompanhar
a evolução dos planos de ação para implantar
a metodologia
• Duração do programa: 10 semanas

Produtos
• Gráfico de suas respostas: o registro da
situação atual
• Representações visuais dos diagnósticos
individuais
• Os conceitos-chave que fundamentam
os 20 diagnósticos individuais
• 20 laudos dos diagnósticos individuais
• Levantamento
de Informações
• Recomendações
específicas
e personalizadas
• Diagnóstico e Recomendações
• 20 planos
• Planodedeação
Açãopara implementar as
recomendações

METODOLOGIA
INDIVIDUAL PARA
OS VENDEDORES
Sua equipe de vendas estará apta a
implementar as etapas das vendas
consultivas.
Novas competências para vender
na nova normalidade.

Relatório quantitativo
Contendo os resultados analíticos
consolidados dos diagnósticos
de todos os participantes

METODOLOGIA
CORPORATIVA
Relatório de diagnóstico e
recomendações para aumentar a
competitividade da equipe de vendas

Relatório qualitativo
Recomendações estratégicas
para a empresa

Diagnóstico
estratégico e analítico
Nível de competitividade
da força de vendas da empresa

• O diagnóstico organizacional identifica
os pontos mais vulneráveis da empresa
nas competências de vendas

OBTENHA RECURSOS
VALIOSOS PARA ANÁLISE
E TOMADA DE DECISÕES

• Determina quais são os pontos críticos
da organização no âmbito das vendas,
não somente dos vendedores
• Recomendações para ajustes
organizacionais na área de vendas a
partir dos 20 instrumentos aplicados
e dos 49 indicadores desenvolvidos

O RH PODE TER UMA PARTICIPAÇÃO
ATIVA NO TOP SELLER

Trabalho de
co-participação

Acompanhamento
dos planos
de ação

Orientação
na implementação
da metodologia

Avaliação
de desempenho

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL

O TOP SELLER
CONTRIBUI COM OS
INSTRUMENTOS-CHAVE
PARA UMA GESTÃO
ESTRATÉGICA DA ÁREA
DE VENDAS

Levantamento
das necessidades
de treinamento

Estimativa
de potencial

Desenvolvimento
de carreira

WORKSHOP
Apresentação e debate do relatório corporativo
do nível de competitividade da equipe de vendas,
tomada de decisões e próximos passos.

• Os vendedores estarão capacitados
para vender no paradigma da
nova normalidade
• A empresa poderá tomar decisões
estratégicas para melhorar a
competitividade no ambiente
comercial e no ambiente de gestão de
Recursos Humanos da equipe de vendas
• Sua empresa estará apta para
desenvolver verdadeiras vantagens
competitivas

UM LEGADO DE
PESQUISA, ENTREGA
DE RESULTADOS E
CLIENTES SATISFEITOS

www.posicionamento.com.br/topseller
contato@posicionamento.com.br

