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1  COMO ADMINISTRAR A EMPRESA PARA GERAR MAIS RESULTADOS   
5 motivos que levam as empresas ao fracasso 
A empresa inteligente 
A empresa que sabe vender 
A importância do foco 
Cuidado com os palpiteiros externos 
Feche sua empresa, abra um negócio 
Gestão por confiança 
Não durma no ponto com seus resultados 
Não torça pelo jacaré 
O Paradoxo do sucesso empresarial 
O que tira o sono de um presidente de empresas 
Os perigos de administrar 
Zeca Pagodinho ou Michael Porter? 

2  ESTRATÉGIAS PARA EMPRESAS DE VAREJO 
Atendimento e serviços no varejo 
Estratégias para incrementar o calendário promocional 
Geomarketing 
Gestão da marca e comportamento do consumidor 
Maximização das ações do trade com o varejo 
(especialmente indicado para indústrias que disponibilizam seus produtos para o varejo: 
Ex: Ind Cosméticos, Prod de Higiene e limpeza, alimentos, etc) 
Planejamento e gestão da comunicação 
Planejamento estratégico básico 
Tendências de mercado 

3 - GESTÃO DE PESSOAS 
A era do conhecimento  
A relevância da informação  
Ação e reação 
Consultor interno de recursos humanos 
Crie um programa "Contaminados pelo vírus da excelência" 
Desvendando o homem brasileiro na empresa 
Formas eficazes de treinamento 
Gestão por confiança 
Organizações de aprendizagem  
Por que os funcionários não se comprometem? 
Quando é impossível agradar funcionários 
Sem condição não há motivação 
Todo mundo é feliz, mas a empresa não vende 
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4 - ATENDIMENTO 
10 dicas para um atendimento excelente 
10 exemplos de excelência no atendimento 
Aprenda a dar momentos mágicos 
As 7 chaves da fidelização de clientes 
Atendimento é tudo! Sorrir não basta 
Atendimento em 1º lugar 
Atendimento mágico 
Como satisfazer clientes difíceis 
Deixe-se contaminar pelo vírus da excelência 
Disque certo para lucrar 
O que mais irrita o clientes 
Os 7 pecados capitais do atendimento de vendas 
Sociedade secreta  Agressivos 
Sociedade secreta  Críticos 
Sociedade secreta  Indecisos 
Sociedade secreta  Pechincheiros 
Socorro! Quero ser bem atendido 
SOS Atendimento 

5 - AUTOESTIMA 
10 dicas para viver com entusiasmo 
A importância do entusiasmo 
Autoestima e sucesso 
Bola pra frente 
Desafie-se 
Invista em você 
Motivando para vencer vol 1 
O poder do entusiasmo 
Pare de reclamar 
Seja o roteirista da sua vida 
Ultrapasse seus limites 
Vencendo o medo de vencer 

 

6 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
3 critérios universais de avaliação 
As pessoas precisam de feedback 
Líder de alta performance 
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7 - COMO GERENCIAR VENDEDORES 
A era do vendedor ou o vendedor já era? 
A essência da liderança de resultados 
Áreas de eficácia de um gerente de vendedores  
Autodesenvolvimento  
Como formar, treinar e dirigir equipes de vendas 
Como manter sua equipe motivada em tempos de crise 
Como motivar sem dinheiro em vendas 
Controles dos trabalhos de vendas  
Gerenciando vendedores Pit Bulls 
Liderança em vendas 
Motivação e Liderança  
Motivação e mudança para equipes de vendas 

8 - COMPORTAMENTO NO TRABALHO 
A polidez 
Aos que só pensam em si 
Chega de desculpas 
Ética na empresa 
Livre-se dos corvos 
Não basta, saber é preciso fazer 
Não deixe a emoção dominar o seu desempenho profissional 

9 - COMPROMETIMENTO 
10  coisas que fazem as pessoas realmente comprometidas 
A fórmula do sucesso Disney 
Agarre seu emprego 
Como medir o comprometimento 
Não torça pelo jacaré 
Por que os funcionários não se comprometem? 

10 - COMUNICAÇÃO 
Acabe com a rádio-peão na empresa 
Comunicação global 
Cuidado com a manipulação 
Cuidado com os ruídos na comunicação 
Ninguém entende o que eu escrevo  
Por que ninguém entende o que eu quero dizer?  
Reaprendendo a dialogar 
Sinto muito que o cumprimento do meu dever o irrite tanto 
Socorro! Quero vencer a timidez  
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11 - CRIATIVIDADE 
A arte de liderar contando histórias (Criatividade p/a lideres) 
Criatividade & Potencial 
Inteligência emocional 
O que é criatividade?  
Reviva algumas boas ideias do passado  
Why not? Por que não? Pensando o impensável  

12 - CULTURA DA EMPRESA / MISSÃO 
A importância do marketing interno  
Cultura empresarial  
O líder do século XXI 
Os valores da empresa  
Seja o líder da vida de seus liderados 

13 - DATAS ESPECIAIS 
Dia dos pais - Pai, faça de seu filho um sucesso 
Dias das mães - Mãe, faça de seu filho um sucesso 
Ilumine-se neste natal 
Natal - O espírito de natal na empresa 
Natal - O espírito de natal na família 
O desafio olímpico e a empresa 
Pense nos jogos olímpicos para sua empresa 

14. DECISÕES 
Decida com rapidez 
Faça agora, não deixe para depois 
Não fique parado, aja! 
O desafio de tomar decisões acertadas 
O desafio de tomar decisões rápidas  
Só não erra quem não faz 
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15. DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES "Como desenvolver líderes" 
Áreas de eficácia de um gerente de vendas 
As 10 dicas para um empreendedor 
As 12 causas do fracasso na liderança 
As diferenças individuais 
Autodesenvolvimento 
Coaching 
Comportamento x atitude 
Decida com rapidez 
Delegue, não abdique 
Justo, firme, exigente, porém, generoso, educado e gentil 
Liderança 
Motivação e liderança (p/a vendedores) 
Motivando para vencer vol. 2 
O gerente moderno 
Os 10 atributos de um líder 
Os perigos da complacência 
Precisa-se de líderes 
Seja amigo da mudança 
Só não erra quem não faz 
Tenha atitude de aprender sempre 

16. DESPERDÍCIO (Combater o desperdício, economizar) 
O Caça-Fantasma do desperdício 
Rentabilize os bens da empresa 
Repensando os processos da empresa 

17. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL / CARREIRA 
4 características de um profissional de sucesso 
5 segredos para o sucesso pessoal e profissional 
10 características essenciais para uma atitude empreendedora 
10 coisas que fazem as pessoas realmente comprometidas 
As dez armadilhas do sucesso 
Como aumentar minha empregabilidade 
Empowerment 
Empreendedor corporativo 
Não basta saber! É preciso fazer 
Quanto vale um bom profissional? 
Quem é o melhor profissional? 
Só os muito bons sobreviverão 
Socorro! Quero ser promovido  
Somos todos incompetentes 
Talento só não basta 
Talento só não basta! 
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18. EDUCACIONAL / ESCOLAS 
Aos que só pensam em si 
Criatividade & Potencial 
Liderança pelo exemplo 
O que os presidentes e consultores famosos disseram aos professores 
Professor! Faça de seu aluno um sucesso 

19. EMPRESA FAMILIAR 
A formação de herdeiros e sucessores 
Empresa Familiar 
Família empresária 
Socorro! Tenho um sócio! Os desafios da empresa familiar 

20. EMPRESAS NOVAS/ EMPREENDEDORISMO 
10 características do empreendedor de sucesso 
A hora da verdade 
A lei dos 10 anos 
Como desenvolver o comportamento empreendedor? 
Como ser empresário? O que fazer para começar um novo negócio? 
Líder empreendedor transforma sonhos em resultados 
Vale a pena passar de empregado a empregador?  

21. ENDOMARKETING/MARKETING INTERNO 
5 Coisas que podemos fazer para atender melhor nosso cliente interno 
A importância do marketing interno  
Afinal, de quem sou cliente? 
Quando é impossível agradar funcionários 

22 EQUILIBRIO EMOCIONAL 
Cuidado com as decisões emocionais 
Emoção é poder 
Inteligência emocional 
Líder emocionalmente inteligente, equipes competentes 
Não deixe a emoção dominar o seu desempenho profissional 
Pessoas que levam tudo para o lado pessoal 
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23. ESTRATÉGIAS DE LIDERANÇA DE VENDAS PARA VENDER MAIS 
A Era do vendedor ou vendedor já era? Liderança estratégica em vendas 

Controles dos trabalhos de vendas 
Metas 
O esquema que vende 
Planejamento: como? Qual? 
Planejamento: o quê? 
Planejamento: por quê? 
Planejamento: quais? Onde? Quanto? 
Planejamento: quando? Quem? 

24. ETIQUETA | MARKETING PESSOAL 
10 coisas que só os muito amigos lhe dirão 
A difícil arte de relacionar-se com os outros 
A polidez 
Dress code: A importância da sua forma de vestir no ambiente de trabalho 
Ética entre colegas de trabalho 
Etiqueta nos negócios e no trabalho 

25. FAZER ACONTECER 
Cuidado para não desistir no meio do caminho 
Desvendando o verdadeiro segredo 
Do plano do choro ao plano da ação 
Faça acontecer 
Faça agora, não deixe para depois 
Pessoas motivadas para a ação 
Por que as coisas não acontecem? 
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26. FAZER A DIFERENÇA | TOMAR INICIATIVA 
Ação & Omissão 
Chega de desculpas 
Do plano do choro ao plano da ação 
Existe sorte? 
Faça falta 
Invista em você 
Não culpe os outros se a escolha foi sua 
Não fique parado! Aja 
O quilômetro extra 
Pense Grande 
Pessoas motivadas para a ação 
Quanto vale um bom profissional? 
Só os muito bons sobreviverão 
Sucesso antes de trabalho, só no dicionário 
Talento só não basta 
Você faz parte do problema ou da solução? 

 

27. FEEDBACK 
As pessoas precisam de feedback 
Líder de alta performance 

28. FIDELIZAR CLIENTES 
Aprenda a dar momentos mágicos  
As 7 chaves da fidelização de clientes 
Como tornar um cliente refém 
Cuide do seu velho cliente 
Meu cliente me trocou por outro 
Surpreenda seu cliente 

29. FINANCEIRO | CONTABILIADE 
Aprenda a viver com seus recursos 
Como abrir e gerenciar um escritório de contabilidade  Vol. 1 
Como abrir e gerenciar um escritório de contabilidade  Vol. 2 
Como abrir e gerenciar um escritório de contabilidade  Vol. 3 
Não durma no ponto com seus resultados 
Sente em cima do caixa 
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30. GESTÃO DA INOVAÇÃO 
A era da inovação frugal 
As pessoas que fazem a gestão da inovação 
Como funciona a gestão da inovação 
Gestão da Inovação: 7 exemplos pra a empresa viver em rede 
Melhoria da performance via gestão da inovação 
Preparando-se para a gestão da inovação 
Talk Show  Inovação 

31. INTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 
Admissão e integração (p/a gerentes de vendedores) 
Seja bem vindo 

32.LIDERANÇA X FUNCIONÁRIO 
4 Poderes mágicos do relacionamento 
A arte de gerenciar pessoas na empresa 
As diferenças individuais 
Como lidar com pessoas excelentes, mas sem espírito de equipe 
Como o líder pode entender o comportamento de seus colaboradores 
Comportamento x atitude 
Desvendando o homem brasileiro na empresa 

33. MARKETING 
Afinal de quem sou cliente? 
As 7 chaves da fidelização de clientes 
Como tornar a concorrência irrelevante  A estratégia do oceano azul 
Como vencer neste louco mercado competitivo 
Disney - A Fórmula do Sucesso 
Marketing do Buxixo - (Marketing viral) 
Marketing e vendas do século XXI  
O que dizem os gurus mundiais de mkt e vendas 
Pontos de dor na empresa 
Southwest Airlines  A Fómula do Sucesso 
Starbucks Coffee  A Fórmula do Sucesso 
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34. MELHORAR O AMBIENTE NO TRABALHO 
5 coisas que podemos fazer para atender melhor nosso cliente interno 
7 maravilhas da vida em equipe 
A guerra interna nas empresas 
Abaixo o mau  humor 
Acabe com a rádio peão na empresa 
Ação e omissão 
Agarre seu emprego 
Como lidar com pessoas excelentes, mas sem 
Cuidado com a manipulação 
Deslealdade entre colegas de trabalho 
Ética entre colegas de trabalho 
Ética na empresa 
Inteligência emocional 
O trabalho em equipe 
Só não pode mau humor 

35. METAS 
A importância de um desafio para o ser humano 
A motivação para a disciplina 
Como atingir objetivos e metas 
De bom para ótimo, de ótimo para excelente 
Desafie-se 
Mapa certo  
Metas - AGV (Como estabelecer metas de vendas para equipes de vendas) 
Metas e controles 
Pessoas motivadas para a ação 
Socorro! Preciso bater minha meta 

36.MOTIVAÇÃO: INJEÇÃO DE ÂNIMO 
10 dicas para viver com entusiasmo 
A importância do entusiasmo 
Case de superação 
Cuidado com a acomodação 
Cuidado com o mais ou menos 
Cuidado para não desistir no meio do caminho 
De bom para ótimo, de ótimo para excelente 
Desperte a pessoa cansada que está dentro de você 
Entusiasmo e paixão 
Motivando para vencer Vol. 1 
O poder do entusiasmo 
O quilometro extra 
Vencendo o medo de vencer 
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37.MOTIVAÇÃO - COMO MANTER A EQUIPE MOTIVADA 
Liderar é motivar 
Motivação e mudança para equipes de vendas 
Motivação: a verdadeira arte de um líder 
Motivando para vencer Vol. 2 

38. MOTIVAÇÃO PARA VENDAS 
As 5 verdades para se tornar um vendedor de sucesso 
Autodesafio 
Vender é todo dia começar do zero 
Você quer ficar rico? 

39. MUDANÇA 
Motivação e Mudança para equipes de vendas 
Mudar: a única certeza estável 
Seja amigo da mudança 
Só não erra quem não faz 
Tenha atitude de aprender sempre 

40. NEUROLINGUÍSTICA / PNL 
Comunicação global 

41. PERSISTÊNCIA | PERSEVERANÇA 
A importância de um desafio para o ser humano 
A motivação para a disciplina 
Acredite e pise fundo! 
Dê um salto para trás 
Desafie-se 
Existe sorte? 
Motivando para vencer Vol. 1 
O quilômetro extra 
Pense grande 
Por que eles não desistem? 
Sucesso antes de trabalho só no dicionário 
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42. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Planejamento estratégico para o varejo 
Planejamento estratégico, simples, descomplicado e eficaz   
Vencer ou vencer 

43.PÓS-VENDA 
Como tornar um cliente refém 
Como vender se o cliente está fugindo de nós? 
Cuide do seu velho cliente 
Meu cliente me trocou por outro 
Pós-venda: uma venda após a outra 
Pré-venda e Pós-venda  
Supreenda seu cliente 

44.QUALIDADE DE VIDA 
5 Dicas para vencer o estresse 
A importância do trabalho voluntário  
Cuidado com as decisões emocionais 
Cuidado com o ativismo  
Cuidado com o que você joga para dentro de você 
Cuidado com pneumonia mental 
Motivação para a saúde e segurança no trabalho 
Pós-carreira 
Só não pode mau humor 
Vale a pena matar um leão por dia? 

45.REUNIÕES 
Por que as reuniões são tão chatas?  
Reuniões 

46.SEGURANÇA NO TRABALHO 
CUIDE-SE - Motivando para a Segurança no Trabalho 
Motivando para a segurança e saúde no trabalho 
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47.SELEÇÃO DE PESSOAL 
Como transformar talentos individuais em uma equipe de sucesso 
Contrate Certo 
Na hora de dispensar 
Recrutamento & Seleção 

48.TÉCNICAS DE VENDAS 
14 técnicas de fechamento 
A arte de fechar em vendas 
A arte de saber perguntar em vendas 
Fechando vendas abrindo clientes 
Mas, você ofereceu? 
Momentos mágicos da venda 
O vendedor inteligente 
O vendedor matou a venda 
Objeções o caminho das pedras 
Vendas, este bicho de 7 cabeças 

 

49. TELEVENDAS 
7 Pecados e virtudes no atendimento de vendas 
A sociedade secreta do bom atendimento -  Clientes críticos e céticos 
A sociedade secreta do bom atendimento - Clientes dominadores e agressivos 
Disque certo para lucrar 
Excelência em vendas por telefone 
O idioma que (des) vende 
O idioma que vende 
Os 10 vícios mais comuns do atendimento telefônico 
SOS Atendimento 
Vendendo para clientes difíceis 

 

50. TRABALHO EM EQUIPE 
7 Maravilhas da vida em equipe 
A guerra interna nas empresas 
Empresa unida jamais será vencida 
Não durma no ponto com sua equipe 
Não é fácil! Os desafios do trabalho em equipe 
O Caça-Fantasma do Desperdício 
O inimigo está lá fora 
O trabalho em equipe  
Vender para o cliente é fácil, difícil é vender para dentro da empresa 
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51. COMO TREINAR SUA EQUIPE 
Diminuir e repetir 
Formas eficazes de treinamento 
Por que treinar? 

52. VALORIZAR O TRABALHO | EMPREGO 
Agarre seu emprego 
Eu pensei que estava seguro em meu emprego 
Faça falta! 
Não perca seu emprego! 
Ninguém é insubstituível 
Socorro! não posso perder meu emprego 
Socorro! O pior emprego do mundo é o meu 
Você seria recontratado em seu emprego? 

53.VENDAS - ABORDAGEM 
Apresentação de vendas 
Como aumentar a motivação de compra de seus clientes 
Como falar de um mesmo produto de 3 maneiras diferentes 
O comportamento que vende 
O idioma que (dês) vende 
O idioma que vende 
Venda é 100% motivação 
Vendendo para clientes difíceis 

54. VENDAS  FECHAMENTO 
14 técnicas de fechamento para vender mais 
A arte de fechar em vendas 
Fechando vendas, abrindo clientes 
Fechar, fechar, fechar 

55. VENDAS  OBJEÇÕES 
Negociação de preço x valor 
O problema é só preço? 
Objeções, o caminho das pedras 
Por que as objeções são bem vindas? 
Socorro! Meus clientes só querem preço 
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56. VENDAS  PESQUISA NECESSIDADES 
A arte de saber perguntar em vendas 
Descobrindo informações 
Levantamento de necessidades 
Mas você ofereceu? 
Necessidade é oportunidade 
O solucionador de problemas 
Pelo amor de Deus, ouça o cliente 
Pré-venda: venda antes da venda 
Vender hoje é mais cérebro do que músculo 

57. VENDA DE SERVIÇOS  
10 Coisas que fazem os vendedores de sucesso 
Agora é hora de vender mais para os já clientes 
O seu foco é o foco do seu cliente 
O solucionador de problemas 
O vendedor líder 
Vendendo o invisível 

58. VENDAS NO VAREJO 
10 atitudes eficazes para conquistar em manter clientes 
Mas, você ofereceu? 
O supervendedor 
Os 7 pecados capitais no atendimento de vendas 
Pelo amor de Deus ouça o cliente 
Transforme seu balconista em vendedor 
Vendendo para clientes difíceis 

59. SEGURANÇA NO TRABALHO 
Cuide-se: Motivando para a segurança no trabalho 
Motivação  para saúde e segurança no trabalho 
Somos ótimos em campanhas e ótimos em rotinas 
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60. SAIR DA ZONA DE CONFORTO 
Cobra que não anda, não engole sapo 
Cuidado com a acomodação 
Cuidado você pode estar morrendo e não 
Entusiasmo & Paixão 
Quando decorei todas as regras, mudaram todas as perguntas 
Todo mundo é feliz, mas a empresa não vende 
Você pode estar morrendo sem perceber 

61. MELHORAR O RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
10 coisas que só os muito amigos lhe dirão 
A difícil arte de relacionar-se com os outros 
A polidez 
Ação e Reação 
Como lidar com pessoas excelentes, mas sem espírito de equipe 
Pessoas que levam tudo para o lado pessoal 

62. VENDAS NA ERA DIGITAL 
Como ter resultados em blogs e redes sociais 
Como ter resultados na internet 
Dicas poderosas: Whatsapp como vender mais e mais rápido  
Palestra gravada ao vivo: Whatsapp como vender mais e mais rápido 

63. COMO BATER METAS DE VENDAS 
Autodesafio 
Metas e controles 
Socorro! Preciso bater minha meta 
Vendas: a melhor profissão do mundo 
Vender é todo dia começar do zero 
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64. ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO 
A crise e o vendedor de cachorro quente 
As 8 horas que fazem a diferença 
Como motivar sua equipe em tempos de crise 
Como vencer em tempos bicudos 
Cries e Planejamento 
Cuidado para não aumentar a crise para você 
Ditados para sair da crise 
Faça agora, não deixe para depois 
Mestres em enganar no trabalho 
Motivando para vencer vol. 1 
Muito ativas, mas pouco produtivas 
O uso e mau uso do Whatsapp na empresa 
O vício de deixar tudo para a última hora 
Pessoas motivadas para a ação 
Tire o S da CriSe 
Três medidas para enfrentar a crise 
Vale a pena matar um leão por dia? 

65. NEGOCIAÇÃO 
Como conduzir negociações com clientes 
Como vender na era do cliente nunca satisfeito? 
Como vender valor e não preço 
Em busca do sim, aprendendo a dizer não 
Negociação de preço x valor 
Negociação em vendas: o poder mudou de lado 
Negociação: uma questão de competência 
Os 7 pecados capitais do negociador 
Quando decorei todas as perguntas, mudaram todas as respostas 


