


treinamentos, workshops e consultorias



O que 
fazemos

O Grupo Seixas transforma 
a comunicação 

da sua empresa.

E como tudo depende de uma boa 
comunicação, o resultado é mais 

produtividade, melhor engajamento da 
equipe e, claro, ótimos resultados.

Veja a seguir o que podemos 
fazer por sua empresa.  



Nossos 
clientes





Treinamento 
personalizado e 
presencial para uma 
comunicação mais 
assertiva usando 
habilidades de 
relacionamento, 
influência e 
persuasão.

▪ Como administrar a timidez e ter mais atitude

▪ Como falar com clareza e assertividade: diminuir vícios de 
linguagem

▪ Comunicação não verbal: postura e atitude

▪ Estimular atitudes que transmitam segurança e autoconfiança, 
sem perder a naturalidade

▪ Técnicas de apresentações mais impactantes e assertivas

▪ Técnicas para reuniões e encontros comerciais 

▪ Como adequar a comunicação para cada tipo de situação

▪ Postura diante dos associados: marketing pessoal, interação, 
carisma, proatividade

▪ Técnicas de convencimento e persuasão

Comunicação de 
alta performance

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



Treinamento que aborda 
técnicas para gerir as 
tarefas de vendas de forma 
mais produtiva, tendo mais 
iniciativa e pro atividade. 
Mudar os hábitos de 
atendimento “passivo” 
para proativo para oferta 
dos produtos e serviços de 
acordo com o perfil de 
cada associado, sem 
perder a essência e a 
cultura do cooperativismo.

▪ Mudança de comportamento uma atitude vendedora

▪ Como oferecer produtos e serviços na hora do atendimento

▪ Relacionamento comercial e reciprocidade

▪ Técnicas de abordagem

▪ Análise de perfil de associado para cada produto/serviço

▪ Despertando necessidade no associado

▪ Técnicas de perguntas que direcionam o associado

▪ Como lidar com objeções

▪ Linguagem corporal: os sinais de compra 

▪ Comunicação: técnicas de convencimento e persuasão

▪ Técnicas de fechamento

▪ Prática: dinâmicas de atendimento e situações reais

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

Vendas e habilidades 
comerciais

O que é? Conteúdo



Treinamento com o 
objetivo de trabalhar todas 
as possibilidades que 
possam garantir um 
atendimento diferenciado 
e de qualidade. 

Realizar um atendimento 
ágil com foco na resolução 
de problemas e obtendo 
resultados positivos junto 
aos associados.

▪ Relacionamento interpessoal

▪ Trabalho em equipe

▪ Como recepcionar o associado

▪ A importância do saber ouvir (atender = entender)

▪ Trabalhar a paciência e empatia durante o atendimento

▪ Pro atividade para solução de problemas

▪ Comunicação verbal e não verbal e seus reflexos no 
atendimento telefônico e presencial

▪ Diminuir os vícios de linguagem: usar o português correto

▪ Cordialidade e gentileza

Excelência em 
atendimento

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



Treinamento para 
desenvolver líderes 
extraordinários, com o 
pensamento, 
competências e posturas 
de alta performance

▪ Estilos de liderança

▪ Autoconhecimento e motivação

▪ A essência de um time e seu propósito

▪ Ferramentas para gestão de pessoas

▪ Identificação de perfis dos liderados

▪ Gestão com foco em resultados

▪ Identificação de oportunidades

▪ Técnicas para administração do tempo: como delegar

▪ Feedback assertivo

▪ Processos avaliativos de desempenho

▪ Desenvolver times autônomos e responsáveis

Liderança e gestão 
de equipes

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



Atuar no ambiente 
profissional a partir 
de estratégias de 
minimização de 
divergências nos 
relacionamentos, 
buscando a eliminação 
de tensões, redução dos 
julgamentos e 
desenvolvimento de 
relações saudáveis.   

▪ Percepção e diferenças individuais: conceituação e influência 
dos julgamentos na percepção do outro.

▪ Inteligência Emocional: diagnóstico das características e 
potencialidades do público para desenvolvimento do 
Quociente Emocional.

▪ Empatia: reconhecimento de modelos mentais, relações 
tóxicas e estilos pessoais. Desenvolver a capacidade de 
escutar.

▪ Assertividade e processo de Comunicação não violenta: 
simulação de interações e análises de impactos da 
comunicação nas emoções e interações.

▪ Estilos de Gestão de Conflitos: conceituação, mapeamento 
individual e estruturação de Plano de Ação com base em 
exemplos da realidade organizacional

Gestão de conflitos e 
relações saudáveis

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



Treinamento 
personalizado e 
presencial, contendo as 
melhores práticas para 
falar com a imprensa, 
dar entrevistas para 
rádio e TV.

▪ Apresentar diversas formas de contato com a imprensa, 
seleção e preparação de conteúdos

▪ Comportamento: linguagem corporal, expressões faciais, 
imagem pessoal

▪ Técnicas para lidar com a imprensa em situações de crise

▪ Alinhamento do discurso com a atitude

▪ Comunicação: técnicas de convencimento e persuasão

▪ Simulação de entrevistas e situações reais

Media training

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo





Promover uma relação de 
comprometimento dos 
funcionários com a empresa, 
gerando envolvimento 
emocional, colaboração,  
comprometimento e 
pertencimento com a marca. 

Encontrar um propósito no 
trabalho e ter uma maior 
realização 
profissional/pessoal.

▪ Aumento do nível de comprometimento e motivação

▪ Autoconhecimento

▪ Maior engajamento e produtividade

▪ Melhoria nos relacionamentos interpessoais

▪ Maior sinergia, fluidez e dinamismo das demandas

▪ Maior integralização

▪ Compreensão clara da importância das funções dos 
integrantes

▪ Agilidade e eficiência nas atividades

▪ Alcance dos resultados desejados

Propósito e pertencimento

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



Técnicas de 
compartilhamento de 
feedback construtivo e 
positivo. A medida que a 
prática do feedback se torne 
regular no ambiente de 
trabalho é possível contribuir 
para o aumento da 
autonomia, 
autodesenvolvimento, 
transparência e autogestão 
dos profissionais, gerando 
sinergia, transformações nas 
relações. e promovendo 
clima de confiança e apoio 
mútuo na equipe.

▪ Diagnóstico das relações: técnicas para mapear o nível de 
assertividade presente nas equipes, compreendendo a 
realidade presente. 

▪ Conceituação: do conceito à prática. A relevância da prática 
do feedback para a performance das equipes profissionais, o 
dar e o receber, as resistências e os benefícios deste 
instrumento de gestão.

▪ Jogos de Interação: planejamento das condições para as 
rodadas de conversa a fim de atender as demandas de 
autoconhecimento e desenvolvimento dos profissionais. 
Como gerar clima de confiança.

▪ Simulação: rápida criação e/ou desenvolvimento de uma 
situação de feedback coletivo. Processamento em grupo. 
Construção de um Plano de Ação.

Feedback

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



Investigação focada nas 
práticas de gestão de 
pessoas da empresa, nos 
perfis das equipes 
profissionais e nos modelos 
de gestão para a geração de 
resultados esperados. 

▪ Identificação dos resultados organizacionais pretendidos pela 
governança.  

▪ Mapeamento dos perfis das equipes profissionais 

▪ Análise do alinhamento dos perfis e posições ocupadas pelos 
profissionais.  Apoio na estruturação de planos de avaliação e 
desenvolvimento de competências. 

▪ Assessoramento no desenho de políticas de gestão de 
pessoas que tragam maior eficácia nos processos de RH.

▪ Acompanhamento da implantação das mudanças através de 
mentoria ao profissional responsável pelo RH da empresa. 

Gestão de pessoas

Proposta personalizada e 
adaptada para a realidade 
da empresa

Vamos até a empresa para a 
coleta de informações e 
apresentação de resultados

O que é? Conteúdo



Treinamento personalizado e 
presencial que aborda as 
principais técnicas e modelos 
para utilizar o poder das 
histórias em nome da 
comunicação corporativa

▪ Utilize técnicas do cinema, literatura, quadrinhos e outras 
áreas. Contudo, o foco é na aplicação desse conhecimento na 
comunicação da sua empresa

▪ Elementos de storytelling: trama, tempo, personagens, 
estrutura, voz, tom

▪ Como é o storytelling em diversos canais e gêneros

▪ Modelos: o que funciona e o que não funciona?

▪ Histórias transmedia

Storytelling corporativo

O que é? Conteúdo

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa



Técnicas para transformar 
seus colaboradores em 
microinfluenciadores ou 
embaixadores da marca, 
utilizando o poder da 
coletividade para promover e 
divulgar a empresa

▪ Entender o que é e o que não é um microinfluenciador e um 
embaixador da marca

▪ Crowdsourcing como canal de comunicação

▪ Adaptando a brand persona e o discurso corporativo para uso 
dos colaboradores

▪ Utilização de plataformas, ferramentas e redes

▪ Código de cultura corporativa como ferramenta de employer
branding e advocacy

▪ Definir a melhor forma de recompensar e motivar 
o colaborador 

▪ Criação de programa interno de formação e ferramentas úteis

▪ Gamificação como forma de manutenção

Employee advocacy

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo





Auxiliar os dirigentes e 
gestores a melhorarem sua 
administração e gestão de 
pessoas utilizando seus 
próprios recursos humanos, 
materiais e financeiros, sem a 
necessidade de grandes 
investimentos, fazendo com 
que a empresa seja mais ágil, 
eficiente e competitiva

▪ Mapeamento de fluxo operacional de produtos, serviços e atendimento/ 
atuação na prática

▪ Avaliação do grau de conhecimento sistêmico (sistema, aplicativo, 
módulo, portais, plataformas e ferramentas)

▪ Mapeamento de habilidades/conhecimentos dos funcionários em relação 
as ferramentas de crédito, cadastro e negócios

▪ Aplicação de instrumentos de avaliação de potencial, mapeamento de 
perfil profissional e valores na carreira

▪ Avaliação psicológica de desenvolvimento e competências e 
mapeamento de habilidades voltadas para o cunho comercial e negocial

▪ Elaboração do PDI (plano de desenvolvimento individual) e Plano de Ação 

▪ Dinâmicas coletivas e técnicas vivenciais para avaliar competências 
(liderança e atendimento qualificado)

▪ Mapeamento em grupo da cultura da equipe

Sistemas, processos 
e pessoas

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



Investigação profunda, 
focada nos canais de 
comunicação e nas formas 
como a empresa 
se relaciona com seus 
stakeholders

▪ Criação de marketing personas 

▪ Mapeamento dos perfis de stakeholders e matriz de influências

▪ Análise da eficácia dos canais de comunicação 
e seus conteúdos

▪ Identificação de deficiências e “gargalos”

▪ Avaliação das ferramentas e métricas utilizadas

▪ O diagnóstico serve como base para a realização de outras 
consultorias corporativas

Diagnóstico de 
comunicação corporativa

Proposta personalizada e 
adaptada para a realidade 
da empresa

Vamos até a empresa para a 
coleta de informações e 
apresentação de resultados

O que é? Conteúdo



Aplicação de estratégias para 
alavancar os resultados 
da comunicação interna e o 
engajamento dos 
colaboradores

▪ Planejamento estratégico de ações de comunicação como 
campanhas, eventos e veiculação de conteúdos(não incluindo 
criação e execução)

▪ Treinamento de profissionais em habilidades úteis para a 
veiculação de conteúdos e desenvolvimento dos objetivos de 
comunicação interna

▪ Desenvolvimento de processos e metodologias 

▪ Implantação de plataformas e ferramentas

▪ Acompanhamento de métricas de comunicação

Comunicação interna 
e endomarketing

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

Vamos até a 
empresa para a 
coleta de 
informações e 
apresentação 
de resultados

Importante: é 
preciso realizar o 
diagnóstico de 
comunicação 
antes de iniciar 
esta consultoria

!

O que é? Conteúdo



Desenvolvimento de projeto 
da empresa do começo ao 
fim, utilizando a metodologia 
que utiliza o design como 
chave para a inovação

▪ Empatia: técnicas para mapear e traçar o perfil do público-alvo, 
compreendendo sua perspectiva

▪ Definição: diagnóstico das características e necessidades desse 
público

▪ Ideação: como planejar o projeto para que atenda as demandas 
traçadas anteriormente

▪ Prototipação: rápida criação e/ou desenvolvimento de um protótipo 
funcional do projeto

▪ Teste: avaliação da efetividade do protótipo com possibilidade de 
volta à etapa de ideação (“fail fast”)

▪ Implantação: plano de lançamento do produto/projeto

▪ Nessas etapas, utilizamos uma grande gama de conhecimentos e 
ferramentas, como mapas de empatia, matrizes de influência, 
princípios de design, storytelling, jornadas do cliente e outras

Design thinking

Proposta 
personalizada e 
adaptada para a 
realidade da 
empresa

O que é? Conteúdo



+55 31 3295 4873 

contato@gruposeixas.com

www.gruposeixas.com

http://www.gruposeixas.com/

