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CHECK-LIST

5 Foque na solução, no objetivo final e não no problema.

5 Imagine e repita: Eu Quero. Eu Posso. Eu já Consegui.

5 Seja mais seletivo com as amizades e afaste-se de pes-
soas negativas e fofoqueiras. Ande com pessoas positi-
vas e vencedoras, com as quais você possa se inspirar 
e aprender.

5 Foque nos seus objetivos, nos seus sonhos, olhe para 
frente e trabalhe duro.

5 Leia bons livros de vendas. Eles são repletos de ideias e 
soluções boas, inspiradoras e motivadoras para vencer.

5 Tenha fé!

Teste final baseado no check-list “Como estou?”
Sabemos que a reflexão é uma forma de aprendizado poderosa. Portanto, 
responda e reflita:

1.  Quais são as expressões que devem ser proibidas de ser pronunciadas 
em um ambiente de vendas?

2. Cite um fato ou notícia positiva do dia que saiu em algum jornal, 
rádio, tevê, revista ou internet.
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CHECK-LIST

3.  Em vez de dizer “as vendas estão difíceis, fracas” e ficar reclamando, o 
que devemos dizer?

4.  Qual foi a última oferta arrojada e grande que você fez?

5.  O que é mais importante durante a venda? 

6.  De zero a 10, que nota você daria ao seu nível de entusiasmo perante 
o cliente e colegas de trabalho?

Complete a frase:

7.  No departamento de vendas, é proibida a entrada de _______________

Respostas:

1 -  Resposta: “Tá tudo parado, tá difícil, hoje não é um dia bom para vender” e qual-

quer outra frase ou palavra negativa.

2 -  Resposta: Se tiver dificuldade em lembrar, cuidado. Este é um grande indicativo 

que está olhando muito para coisas negativas da vida.

3 -  Resposta: Precisamos de menos desculpas e mais resultados. Não importa onde 

você está, o foco deve ser onde você quer chegar, por isso foque na solução e não 

no problema.

4 -  Resposta: Se fizer mais que alguns dias, é sinal de que está negativo e pen-

sando pequeno.

5 -  Resposta: O entusiasmo e positivismo contagiante.

6 - Resposta: As notas variam e o interessante é você perceba que é possível melho-

rar o nível de entusiasmo e de alegria.

7 -  Crises, fofocas e pessoas negativas.


