
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE TREINAMENTO 
 
 
 

Nome do Treinamento: 

iNCENTiVE NOW 

 
 

Contextualização e Objetivos do Treinamento 

Incentive Now é um treinamento que busca incentivar a forma como as pessoas podem se 

relacionar com as outras, gerando rapport e sinergia para atingir resultados e 

relacionamento entre pessoas, clientes, parceiros, amigos e familiares.  

Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que 

você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade 

de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a 

essência da comunicação bem-sucedida. (Anthony Robbins) 

Umas das grandes preocupações das pequenas, médias e grandes empresas são os clientes, 

como gerar relacionamentos para garantir a fidelidade destes clientes. Produtos e serviços 

não são mais os principais responsáveis pela retenção de clientes. Atualmente, o 

relacionamento garante 60% (sessenta por cento) da fidelidade e da retenção dos clientes.   

Por vezes, o valor baixo do produto ou serviço não é levado em conta quando se busca um 

novo fornecedor. Clientes mal atendidos buscam novos fornecedores num piscar de olhos. 

Porém, a procura ou troca de fornecedor leva tempo e muita paciência para se achar novo 

produto ou serviço, fazendo com que o cliente mal atendido nunca mais retorne para a 

empresa, para que não tenha que passar por toda essa situação novamente.  

Por este motivo, entender e atender melhor o cliente gera fidelidade e crescimento para 

qualquer empresa, de qualquer tamanho. O relacionamento com o cliente está diretamente 

relacionado com a manutenção e com a saúde financeira da empresa. Só por este motivo já 

vale o investimento no desenvolvimento de um time capacitando-o a gerar e aperfeiçoar 

relacionamentos com os clientes, gerando sinergia entre a empresa e seus clientes.  

 

Técnicas Aplicadas  

- Conceitos de Administração de 

Empresas  

- Hábitos Eficazes  

- Dianética  



 

- PNL  

- Coach  

- Inteligência Emocional  

- Psicologia Positiva  

- Conceitos Filosóficos Socratianos  

- Conceitos Sociológicos  

 

Conteúdo Desenvolvido  

- Técnicas de Geração de Rapport 

- Percepção e Representação  

- Formulação de Objetivos  

- Reenquadramento de Perfil  

- Controle e Solução de Conflitos  

- Linguagem Metafórica  

- Convergir Valores e Critérios Pessoais e Empresariais  

- Crenças Limitantes  

 

Público Alvo 

Todos os envolvidos no atendimento a clientes, sejam internos ou externos, stakeholders 

etc. Colaboradores das áreas de vendas, pós-vendas, telemarketing, financeiro, RH. 

Qualquer área pode cancelar, estragar ou perder o que já foi conquistado.  

Incentive Now é gerar relacionamento, sinergia, rapport, para fidelizar, conquistar e 

garantir clientes e parceiros.  

 

Tipo de Treinamento 

Corporativo 

 

Carga Horária 

4 horas 


