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PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM PRÁTICAS DE HIGIENE OCUPACIONAL – AGENTES DE VENDAS 
 
 

EMENTA 
 

 

COMO VENDER SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL  

 
INTRODUÇÃO  
 

O Programa de Aprimoramento em Práticas de Higiene Ocupacional “PAPHO Vendas” é 
uma excelente oportunidade para sua equipe melhorar a performance em vendas de 

serviços de segurança do trabalho e higiene ocupacional. 
 
O PAPHO Vendas concilia fundamentações, ferramentas e práticas de vendas que 

potencializam as habilidades e competências aplicáveis às negociações, exercitadas com 
diversas dinâmicas de grupo para consolidação de conteúdo. 

 
O treinamento, desenvolvido em parceria com uma das maiores empresas de treinamento 

em vendas do Brasil, a Faculdade de Vendas, apresenta as oito etapas relacionadas às 
vendas, de forma sistêmica e sequencial para gerar maior absorção e expressiva melhora 
de desempenho, com sinergia e comprometimento para atingir as metas. 

 
Cada etapa é apresentada com a perspectiva de construção gradual de conhecimentos, 

promovendo excelentes resultados quanto a desenvoltura, argumentação e negócios.  
 

As oito etapas são:  
 
1. CENÁRIO DE VENDAS 

 
Desenvolver estratégias e conhecimento acerca dos cenários de atuação de vendas de 

Higiene Ocupacional – perfil de vendedor, clientes e potenciais, mercado, concorrências e 
legislações.  
 

2. PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE VENDAS  
 

Apresenta a construção de um plano de ações de vendas e cronograma de execução 
executável e atingível.  

 
3. COMUNICAÇÃO E ESCUTA ATIVA  
 

Aplicação das principais técnicas de comunicação e ‘escutação’ observando os sinais de 
compra.  
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4. PRÓ-ATIVIDADE  
 

Apresentação dos 2 princípios fundamentais e os 5 pilares da pró-atividade em vendas de 
Serviços de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional.  
 

5. CONTROLE DA VENDA  
 

A prática do passo a passo da venda partindo de 4 prospecções diferentes, qualificação do 
cliente, abordagens em vários níveis de relacionamento, ênfase na negociação com mais 

de 50 argumentações focadas no fechamento e na fidelização.  
 
6. SATISFAÇÃO  

 
O trabalho a ser feito no campo da Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional é árduo, 

complexo e variável, requer uma fusão de paixão, paciência, persistência e personalização. 
O PAPHO Vendas propõe uma sensível melhoria na estratégia para equilibrar a motivação 

e o bem-estar em STHO para geração de autoconceito e autoestima.  
 
7. CRENÇAS E VALORES  

 
São trazidos à consciência as 5 principais forças do caráter e os 5 valores pessoais mais 

importantes de cada participante, direcionando-os para a quebra de paradigmas e crenças 
limitantes.  
 

8. LIDERANÇA  
 

São trabalhados o amadurecimento do time, o engajamento e a geração de autonomia 
para a tomada de decisões. Vendedores comuns tornam-se líderes de pessoas e negócios.  
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OBJETIVO PRINCIPAL  
 

Aumentar o resultado das vendas em, pelo menos, 34%, conscientizando e fomentando a 
busca pela melhoria contínua, a ampliação da visão de STHO conciliando às etapas que 
cercam a venda, direcionada para o aumento do desempenho pessoal.  

 
DIFERENCIAIS GERAIS  

 
Promove uma visão sistêmica das atividades de vendas propiciando a produção de 

melhores resultados em diferentes campos de conhecimento, interferindo positivamente 
nos relacionamentos com os clientes.  
 

Permite alinhamento de planos e estratégias de vendas, alinhamento na comunicação com 
diferentes públicos, sobretudo, no engajamento e motivação da equipe.  

 
FORMATOS 

 
O PAPHO Vendas está disponível em 2 formatos: 

1. Treinamento Presencial, com interações de vendas entre os participantes; 

2. Plataforma EAD, com interações de vendas acompanhadas via App. 
 

PROGRAMAÇÃO  
 
O programa de treinamento possui formato de 8 dias contendo uma série de 24 

dinâmicas. 
 

1º ETAPA DE 4 DIAS, 10 HORAS POR DIA 

1º DIA CENÁRIOS DE VENDAS 

2º DIA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE VENDAS 

3º DIA COMUNICAÇÃO E ESCUTA ATIVA 

4º DIA PRÓ-ATIVIDADE 

INTERVALO DE 30 DIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS EM CAMPO 

2º ETAPA DE 4 DIAS, 10 HORAS POR DIA 

5º DIA CONTROLE DA VENDA 

6º DIA SATISFAÇÃO 

7º DIA CRENÇAS E VALORES 

8º DIA LIDERANÇA 
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MATERIAIS E MÉTODOS  
 

O treinamento é apresentado em Power Point e vídeo aulas com explanação detalhada 
sobre os temas complementada com uma apostila didática, onde cada tópico possui, além 
da exposição teórica, uma dinâmica relacionada para melhor assimilação do conteúdo.  

 
Cada etapa tem duração de 8 horas sendo 4 horas reservadas para a teoria e 4 horas 

reservadas para dinâmicas de grupo.  
 

PERFIL DO CURSANDO  
 
Profissionais autônomos, líderes de vendas, assessorias e consultorias em ST|HO, clínicas 

de saúde ocupacional e afins, também, atuantes em vendas que precisam melhorar seu 
desempenho e/ou ambicionam tornar-se mestres em Vendas e Negociações. 

 
DOCÊNCIA  

 
Este programa foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de profissionais composta 
por especialistas em Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional, Coaching, Comunicação 

Empresarial, Comportamento, Gestão de Vendas e Planejamento Estratégico. 
O programa é ministrado pelo Diretor do Grupo Homogêneo e da Faculdade de Vendas. 

 
GERALDO COLLAZIOL 
 

Administrador, Autor, Escritor, Higienista, Químico, Professor;  
Especialista em Higiene Ocupacional formado pela USP, SENAC e Fundacentro;  
Membro da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais;  
Presidente do CBHO – Círculo Brasileiro de Higiene Ocupacional;  
Criador do PaPho Químico, atualmente com 120 horas;  
Professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo;  
Livros: 

1. Guia de quantificações químicas ilustrado; 
2. Prioridade nas quantificações químicas;  

20 anos de atuação no Brasil e América Latina;  
25.000 horas de vivências e experiências em Higiene Analítica e Campo;  

 

ISABEL POSTAL 
 

Consultora parceira de FEMPI – Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetuba; Mais de 25 anos de experiência em Recursos 
Humanos, programas de desenvolvimento pessoal e lideranças. Graduada em Letras e Pós Graduada em Psicopedagogia.  
Palestrante (Academia do Palestrante), Personal & Professional Coach; Life & Executive Business Coach (SBCoaching).  
Master Mind (Instituto Napoleão Hill) Master & Trainer em Programação Neuro Linguística (Instituto Bento Augusto) 
Hipnose Ericksoniana (ACT Institute).  
Por 4 anos ocupou o cargo de Sócia/Diretora Financeira na empresa Waco Ind. e Com de Embalagem Ltda.  
Nos últimos anos, CEO da Empresa RICO Business Coaching. 
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DETALHAMENTO DOS CONTEÚDOS  
 

CENÁRIOS DE STHO E PLANO DE VENDAS  
 
Apresentação  

 
O cenário de vendas apresenta concorrências cada vez mais preparadas e competitivas, 

onde a conquista por espaços é disputada nos detalhes. Uma solução adequada é estudar 
o cenário de cada cliente.  

 
Um plano de vendas eficaz encontra fundamentação na perfeita análise dos diferentes 
cenários das vendas, concomitante ao atendimento de expectativas da empresa e do 

mercado.  
 

Este fato determina que se produzam ações alinhadas à realidade das vendas da empresa, 
com estratégias e cronogramas passíveis de serem executados e o resultado obtido.  

 
Objetivos  
 

Tendo claras estas evidências o principal objetivo desta etapa é capacitar os profissionais 
de vendas a montar planos de vendas reais, executáveis e atingíveis, estruturados nas 

matrizes 6W4H e SWOT, a partir de análises detalhadas dos cenários de atuação.  
 
Diferenciais  

 
Compõem estes cenários; análise do perfil da equipe e suas forças e fraquezas, perfil de 

produtos x potencial de compra de cada cliente, legislações e concorrências, a declaração 
de negócio da empresa, sobretudo, o percentual de performance atual e futuro da equipe.  

 
Assimilando a competência de analisar estes aspectos a equipe de vendas terá condições 
de elaborar planos e estratégias, desenvolver ações focadas no cliente e no resultado 

positivo para ambos e, ainda, identificar e implementar melhorias para maximizar o 
desempenho.  

 
É apresentada uma visão sistêmica e atualizada do processo da venda, demonstradas 

através de cases reais vivenciadas através da dinâmica de grupo.  
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COMUNICAÇÃO E PRÓ-ATIVIDADE  
 
Apresentação  
 
A melhor performance em vendas é alcançada quando a empresa se torna exímia em 

Comunicação e Pró-atividade.  
 

A segunda etapa norteia a comunicação da equipe de vendas às estratégias de 
comunicação corporativa, alinhando o discurso às ações, fala, escrita, escuta ativa, 

mensagens conscientes e inconscientes, contextualização e intensão, dando ênfase 
especial à flexibilidade comunicativa e apreciação dos sinais da compra através da 
interpretação das sete principais Micro Expressões faciais.  

 
Concomitantemente, através das teorias behavioristas – de comportamento e conduta, o 

programa enfatiza a seleção, produção e divulgação de mensagens que produzem 
estímulo resposta positivos nos clientes – venda.  

 
Ainda, o programa fomenta as teorias e conceitos acerca do comportamento pró-ativo no 
trabalho, fundamentado na responsabilização por escolhas e ações frente às demandas da 

área de vendas em seus cinco principais pilares: Antecipação; Iniciativa; Agilidade; 
Positividade e Comprometimento, possibilitando a geração de inovações: Inovação = 

criatividade mais pró-atividade.  
 
Objetivos  

 
Habilitar o profissional a ser proativo e exercer a pró-atividade com argumentação 

pautada nos seus 5 principais pilares, sobretudo, comunicar de forma efetiva suas 
intensões e responsabilidades durante uma negociação, posicionando-se com autoridade à 

frente da venda.  
 
Diferenciais  

 
As dinâmicas relacionadas – Rapport, linguagem VAC, mensagens CI, apresentações e 

outras, produzem elevação na autoestima, autoconfiança e autoconceito, necessários para 
a determinação do vendedor durante as ações de venda e geração de negócios.  
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CONTROLE DA VENDA – NEGOCIAÇÃO PASSO A PASSO  
 
Apresentação  
 
Um dos fatores mais importantes que, reconhecidamente fecha negócios é a confiança 

estabelecida no relacionamento comercial entre vendedor e comprador.  
 

Saber conduzir a venda é fundamental para construir a confiança, de forma gradual e 
assertiva, junto ao comprador.  

 
A etapa ‘Controle da Venda’ habilita o profissional a assumir o controle da venda com 
resiliência, sabendo exatamente a etapa do processo em que se encontra, bem como, os 

passos a serem dados em sequência até chegar ao fechamento.  
 

Saberá introduzir as argumentações adequadas e fazer acordos de leniência com o único 
objetivo de vender.  

 
Objetivos  
 

Gerar autoconfiança e autodisciplina na condução das negociações, desenvolvendo 
condições de posicionar-se quanto as melhores escolhas de compra de cada cliente e 

responsabilizar-se por elas.  
 
Diferenciais  

 
Apresentação de diferentes tipos de prospecção – Suspects, Prospects, Leads e Clientes;  

Apresentação de diferentes níveis de abordagens – Suspects, Prospects, Leads e Clientes;  
A qualificação do cliente nos aspectos comportamental e financeiro;  

Adequada apresentação pessoal, da empresa, das equipes, dos produtos e serviços;  
Estratégias de negociação de preço, prazo, condições e acordos para o fechamento;  
Argumentação e contra argumentação condicionada ao fechamento; 
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SATISFAÇÃO X CRENÇAS & VALORES  
 
Apresentação  
 
O comportamento, a postura e as atitudes são o reflexo de um complexo conjunto de 

Crenças & Valores de uma pessoa, interferindo diretamente na satisfação com o trabalho, 
sendo fator determinante para o desempenho em qualquer área de atuação.  

 
Tomando como base a teoria dos seis níveis neurológicos para a mudança: Espiritual, 

Identidade, Crenças e Valores, Capacidades, Comportamentos e Ambiente, a teoria da 
hierarquia das crenças em seus quatro níveis: Superfície, Autoimagem, Mundo e Universo, 
as teorias behavioristas – de comportamento e conduta e a teoria da satisfação no 

trabalho – de motivação e higiene, indicamos dezenas de crenças, posturas, atitudes e 
comportamentos inadequados e limitantes que funcionam como empecilhos para 

prosperar nas vendas.  
 

Através da descoberta e afloramento deste conjunto de Valores e Crenças e da associação 
às 24 Forças do Caráter, faremos um upgrade de Autoimagem inserindo crenças 
fortalecedoras, atitudes edificantes, posturas proativas e comportamento assertivo e 

concordante com a atividade de vendas que gerará uma nova e desafiante competição 
interior em relação à vida pessoal e profissional.  

 
Objetivos  
 

O objetivo principal deste programa é conscientizar e fomentar no profissional, a busca 
pelo autoconhecimento e melhoria contínua, a fim de modelar comportamentos, posturas 

e atitudes que encontram o sentido das vendas, permitem melhores relacionamentos e 
geram resultados positivos em todas as áreas da vida.  

 
Diferenciais  
 

Desenvolve-se um teste individual para identificação das 5 principais forças do caráter 
com devolutiva explicativa e orientação de como utiliza-las em benefício próprio e uma 

dinâmica de automotivação com a vida. 
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LIDERANÇA  
 
Apresentação  
 
O verdadeiro líder é aquele que não mede esforços para ajudar a equipe a buscar o 

resultado esperado.  
 

O verdadeiro treinamento de liderança é aquele que não mede esforços para desenvolver 
habilidades, competências e estratégias de liderança, visando buscar o melhor 

desempenho da equipe.  
 
Aquele que ajuda o líder a montar times de alta performance, que fornece perspectiva e 

contribuição, que promove engajamento e melhoria contínua, que influencia na tomada de 
decisões assertivas.  

 
Objetivos  

 
Através da utilização de ferramentas de Coaching, desenvolver estratégias, habilidades e 
competências de liderança; do vendedor frente à venda, do líder frente a equipe, da 

empresa frente as concorrências.  
 
Diferenciais  
 
Fomenta a inovação através de soluções compartilhadas junto ao time. Produz influência e 

persuasão. Reduz o turnover da equipe. Desafia a performance individual e coletiva. Eleva 
a motivação e os resultados. Focado em planos, estratégias e ações de vendas. 
  


