
Roteiro de Estudo Completo 

Este Roteiro de Estudo relaciona todas as atividade s de cada dia de curso. Ele poderá 

contribuir para sua melhor aprendizagem e melhor ap roveitamento do tempo. 

Siga-o dia a dia, e se for realizar as atividades d e mais de um dia na mesma sessão de 

estudo, basta consultar e seguir as atividades dess es dias.  

 

1.º dia – Unidade em estudo “Um pouco de cada um” 

Tela 1  

- Assistir o vídeo na Biblioteca Virtual (siga as instruções, e cole o endereço informado na 

janela de endereços do seu navegador) 

Tela 1  

– Fazer o download do arquivo Módulo “Esquentando os Motores”. Inclui as 3 Unidades que 

compõem esse Módulo: “Um pouco de cada um” (13 Telas); “A importância do vendedor” (21 

Telas) e “Posicionamento e metas” (19 Telas). 

As competências que este Módulo e suas 3 Unidades objetivam que você desenvolva são: 

- Fazer o seu planejamento pessoal e reconhecer a importância de revisá-lo periodicamente. 

- Compreender o papel fundamental exercido pela área de vendas e sua atuação frente aos 

clientes. 

- Rever o posicionamento estratégico da sua empresa e estipular metas atingíveis para seu 

negócio, de forma a envolver e comprometer a equipe com os resultados. 

- Compreender o conceito de segmentação e a necessidade de classificar seus clientes pelo 

nível de fidelidade. 

- Compreender os cinco níveis de fidelização (passante, entrante, comprante, recomprante e 

recomendate ou fã), categorizando os seus clientes em cada um desses cinco níveis, e definir 

os melhores canais de comunicação (marketing) com cada um desses grupos.  

Tela 3  

- Apresentar-se aos colegas no Fórum. 

- Leitura do texto da Unidade “Um pouco de cada um”, primeira do Módulo “Esquentando os 

motores”, e que tem 13 Telas ao todo. Durante a leitura, realizar a digitação de respostas no 

Bloco de Anotações.  

Leitura na Biblioteca, em “Textos Complementares Todos”, do texto “Quando estiver 

planejando”, conforme indicado na Tela 8 (salve os arquivos dos textos no seu computador).  

Se durante o estudo do texto da Unidade surgir alguma dúvida, escreva para o tutor ou tutora, 

através da Central de Mensagens. 

 
2.º dia – Unidade em estudo “Um pouco de cada um” 

- Continuação e término do estudo do texto da Unidade “Um pouco de cada um”, com digitação 

de respostas no Bloco de Notas, inclusive do seu planejamento pessoal, nas Telas 10 e 11. 

Nesse momento é recomendável reler o artigo “Quando estiver planejando” (está no arquivo 

“Textos Complementares Todos”). E inspire-se na letra da canção “Aquarela”.  



O Planejamento Pessoal é a primeira das grandes ferramentas que este curso propõe, pois 

nele você colocará seus objetivos e suas metas. E suas realizações e conquistas serão 

conseqüência daquilo que você deseja alcançar. 

Recomenda-se terminar o estudo do texto todo neste segundo dia, reservando o terceiro dia 

para participação no fórum da Unidade “Um pouco de cada um”. 

 
3.º dia – Unidade em estudo “Um pouco de cada um” 

- Você deverá ter concluído o estudo do texto da Unidade “Um pouco de cada um” no dia de 

ontem. Hoje, terceiro dia de estudo desta Unidade, é o momento de você ir até o Fórum da 

Unidade “Um pouco de cada um” e participar das discussões que lá estão ocorrendo, dando 

sua contribuição e usufruindo da construção coletiva do conhecimento que o debate e a troca 

de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do fórum, pois ele foca o tema que está sendo 

debatido e reforça os principais assuntos da Unidade. Verifique se algum colega escreveu 

diretamente pra você em algum fórum e se for o caso, responda a ele por gentileza. 

 

4.º dia – Unidade em estudo “A importância do vende dor” 

- Neste quarto dia inicia-se, pelo cronograma de referência, o estudo da 2.ª Unidade 

de estudo: “A importância do vendedor”. Esta Unidade pertence ao 1.º Módulo 

“Esquentando os motores”, e tem 21 Telas.  Neste primeiro dia desta Unidade, você 

deverá iniciar o estudo do texto e digitar no Bloco de Notas suas respostas às 

questões propostas na Tela 15. 

Dedique especial atenção ao texto do Padre Gabriel, sobre os mascates. 

 

5.º dia – Unidade em estudo “A importância do vende dor” 

- Neste quinto dia de curso, a continuação do estudo do texto da Unidade “A importância do 

vendedor”. 

 

6.º dia – Unidade em estudo “A importância do vende dor” 

- Término do estudo do texto da Unidade “A importância do vendedor”. 

 

7.º dia – Unidade em estudo “A importância do vende dor” 

- Neste 7.º dia de curso, ir até o Fórum da Unidade “A importância do vendedor” e participar 

das discussões que lá estão ocorrendo, dando sua contribuição e usufruindo da construção 

coletiva do conhecimento que o debate e a troca de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do 

fórum, pois ele foca o tema em debate e reforça os principais assuntos da Unidade. Verifique 

se algum colega escreveu diretamente pra você em algum fórum e se for o caso, responda a 

ele por gentileza. 

 

8.º dia – Unidade em estudo “Posicionamento e metas ” 

- Este 8.º dia de curso é o primeiro de estudo da Unidade “Posicionamento e metas”, terceira 



Unidade do primeiro Módulo “Esquentando os motores”. Esta Unidade tem 19 Telas. 

- Neste primeiro dia de estudo dessa Unidade, recomenda-se o início do estudo do texto da 

Unidade, e a digitação das respostas no Bloco de Notas e planilhas existentes nas Telas 4, 5, 

9, 16 e 18, bem como realizar as atividades de relaxamento da Tela 10.  Ir à Biblioteca Virtual 

para leitura, conforme indicado na Tela 7, do texto complementar de título “Posicionamento” 

(ele se encontra no arquivo “Textos Complementares Todos”),.  

- Da mesma forma, proceder a leitura do texto “Metas”, conforme indicado na Tela 16. 

- Inspire-se com a letra da canção “Sonho impossível”. 

 

9.º dia – Unidade em estudo “Posicionamento e metas ” 

Neste 9.º dia de curso e segundo dia de estudo da Unidade “Posicionamento e metas”, 

recomenda-se a continuidade das atividades da Unidade e término do estudo dela. 

 

10.º dia – Unidade em estudo “Posicionamento e meta s” 

- Esta Unidade, Posicionamento e Metas, apresenta a segunda grande Ferramenta do curso 

Como Vender Mais e Melhor: ela se chama “Posicionamento”, que representa uma estratégia 

de ação no mercado especialmente dirigida ao público-alvo da empresa.  

- Está também nesta Unidade a terceira grande Ferramenta do curso Como Vender Mais e 

Melhor, denominada “Metas”, que é uma das ferramentas mais poderosas para quem está 

planejando seu presente e seu futuro. 

- Como conseqüência das atividades desta Unidade, recomenda-se que você faça uma análise 

das suas respostas no Bloco de Anotações e extraia os seus pontos fortes e os que precisam 

ser melhorados. 

- Agora é a hora de você ir até o fórum da Unidade “Posicionamento e metas” e participar das 

discussões que lá estão ocorrendo, dando sua contribuição e usufruindo da construção coletiva 

do conhecimento que o debate e a troca de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do fórum, 

pois ele foca o tema em debate e reforça os principais assuntos da Unidade. Verifique se algum 

colega escreveu diretamente pra você em algum fórum e se for o caso, responda a ele por 

gentileza. 

- Hoje é o último dia de estudo do Módulo “Esquentando os motores”. Que tal analisar se as 

competências propostas por este Módulo foram desenvolvidas? Elas estão aqui de novo 

As competências que este Módulo “Esquentando os motores” e suas 3 Unidades objetivam 

desenvolver são: 

- Fazer o seu planejamento pessoal e reconhecer a importância de revisá-lo periodicamente. 

- Compreender o papel fundamental exercido pela área de vendas e sua atuação frente aos 

clientes. 

- Rever o posicionamento estratégico da sua empresa e estipular metas atingíveis para seu 

negócio, de forma a envolver e comprometer a equipe com os resultados. 

- Compreender o conceito de segmentação e a necessidade de classificar seus clientes pelo 

nível de fidelidade. 



- Compreender os cinco níveis de fidelização (passante, entrante, comprante, recomprante e 

recomendate ou fã), categorizando os seus clientes em cada um desses cinco níveis, e definir 

os melhores canais de comunicação (marketing) com cada um desses grupos. 

 

11.º dia – Unidade em estudo “Entendendo e fideliza ndo clientes” 

- Estamos no 11.º dia de curso, e hoje tem início, pelo cronograma de referência, o estudo do 

2.º Módulo: “Conquistando clientes”, que é composto por 3 Unidades de estudo: “Entendendo e 

fidelizando clientes” (20 Telas); “Essência competitiva” (16 Telas); e “Transformando clientes” 

(10 Telas). 

- Na Tela 1, fazer o download do arquivo do segundo Módulo “Conquistando clientes” com suas 

3 Unidades, citadas no parágrafo anterior. 

- As competências que este Módulo e suas 3 Unidades se propõem a desenvolver são: 

- Definir quais os cinco principais fatores que o cliente valoriza no segmento do seu negócio. 

- Comparar-se à concorrência, utilizando o critério da “essência competitiva”.  

- Priorizar a ordem das mudanças e/ou aperfeiçoamentos que sua empresa deverá fazer para 

ser considerada a melhor do mercado e aumentar o grau de fidelização de seus clientes. 

- A Unidade em estudo hoje é “Entendendo e fidelizando clientes”, que tem 20 Telas e 4 dias 

para ser estudada (sempre lembrando que quem faz o ritmo de estudo é você). 

- Neste primeiro dia recomenda-se o início do estudo do texto da Unidade, incluindo  

a realização de uma atividade pitoresca e de grande significado nas Telas 3 e 4, e digitação no 

Bloco de Anotações das respostas às questões propostas nas Telas 8 e 19.  

Na Tela 7 há a indicação para uma visita à Biblioteca Virtual e leitura do texto “Relacionamento 

de verdade”, que ajuda a enriquecer o assunto tratado na Unidade. Todos os textos 

complementares indicados no texto do curso estão no arquivo “Textos Complementares 

Todos”. 

 
12.º dia – Unidade em estudo “Entendendo e fideliza ndo clientes” 

- Neste 12.º dia de curso e segundo dia de estudo da Unidade “Entendendo e fidelizando 

clientes”, você poderá dar seqüência ao estudo do texto da Unidade e à realização de todas as 

atividades previstas no dia anterior. 

 

13.º dia – Unidade em estudo “Entendendo e fideliza ndo clientes” 

- Neste terceiro dia de estudo da Unidade Entendendo e fidelizando clientes, você poderá 

finalizar o estudo do texto, com todas as atividade previstas e relacionadas nos dois primeiros 

dias. 

 

14.º dia – Unidade em estudo “Entendendo e fideliza ndo clientes” 

- Neste 4.º e último dia de estudo da Unidade “Entendendo e fidelizando clientes” convidamos 

você a ir até o Fórum desta Unidade e participar das discussões que lá estão ocorrendo, dando 

sua contribuição e usufruindo da construção coletiva do conhecimento que o debate e a troca 



de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do fórum, pois ele foca o tema em debate e reforça 

os principais assuntos da Unidade. Verifique se algum colega escreveu diretamente pra você 

em algum fórum e se for o caso, responda a ele por gentileza. 

A Tela 9 desta Unidade apresenta a 4a. grande Ferramenta do curso Como Vender Mais e 

Melhor: “Mapeando Clientes”. Esta Ferramenta é uma idéia prática para classificar seus 

clientes na escala de fidelização. 

 
15.º dia – Unidade em estudo “Essência competitiva”  

- Neste 15.º dia de curso, inicia-se o estudo da Unidade “Essência competitiva”, que tem 16 

Telas e 3 dias para seu estudo, de acordo com o cronograma de referência. 

- Recomenda-se neste primeiro dia o início do estudo do texto da Unidade “Essência 

competitiva”, e a realização das atividades de digitação no Bloco de Anotações das respostas 

às questões existentes em meio ao texto, e que estão nas Telas 7, 8, 10, 13 e 15. Na Tela 11 

há atividades de relaxamento. Para enriquecer ainda mais o conteúdo, há no Tela 8 desta 

Unidade o convite para a leitura de 2 textos na Biblioteca Virtual: “Diferenciais” e “Essência 

competitiva”.  

- Observe na Tela 3 a apresentação da 5.ª grande Ferramenta do curso Como Vender Mais e 

Melhor: “ Essência Competitiva”, uma forma de estabelecer como diferencial competitivo os 

benefícios que o seu público-alvo reconhece e valoriza realmente. 

 

16.º dia – Unidade em estudo “Essência competitiva”  

- Neste 16.º dia de curso, e segundo de estudo da Unidade “Essência competitiva”, sugere-se a 

continuação e término do estudo do texto da Unidade, e a realização de todas as atividades 

relacionadas no primeiro dia. 

Caso você tenha dúvida a respeito de qualquer tema ou assunto da Unidade, escreva para o 

tutor ou tutora através da Central de Mensagens. 

- Observe na Tela” 12 a 6.ª grande Ferramenta do curso Como Vender Mais e Melhor: Compar-

Ação”, uma técnica para que sua empresa busque constantemente manter diferenciais 

competitivos relevantes em relação à concorrência. 

 

17.º dia – Unidade em estudo “Essência competitiva”  

- Neste 17.º dia de curso e 3.º dia de estudo da Unidade “Essência competitiva”, convidamos 

você a ir até o Fórum desta Unidade e participar das discussões que lá estão ocorrendo, dando 

sua contribuição e usufruindo da construção coletiva do conhecimento que o debate e a troca 

de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do fórum, pois ele foca o tema em debate e reforça 

os principais assuntos da Unidade. Verifique se algum colega escreveu diretamente pra você 

em algum fórum e se for o caso, responda a ele por gentileza. 

 

18.º dia – Unidade em estudo “Transformando cliente s” 

Neste 18.º dia de curso, iniciamos o estudo da Unidade “Transformando os Clientes”, que tem 



10 Telas e 2 dias para seu estudo. 

- Já na Tela 1 desta Unidade você encontrará referência à 7.ª grande Ferramenta do curso 

Como Vender Mais e Melhor: “Transformando os clientes”. Esta ferramenta, se bem executada, 

imprimirá dinamismo e vida ativa a esse organismo chamado “Empresa”, pois orientará suas 

ações na construção de uma carteira com muitos clientes-fãs ou recomendantes. 

- Neste primeiro dia de estudo da Unidade, recomenda-se a leitura da Unidade inteira, e a 

realização da atividade prevista na Tela 9, que é o planejamento para transformar clientes na 

escala de fidelização, buscando sempre conquistar um maior número de fãs. 

- Para uma constante transformação de clientes na escala, inspire-se na letra da música 

Metamorfose Ambulante, citada na Tela 4 desta Unidade, e encontrada na Biblioteca Virtual 

(todos os textos indicados para leitura complementar estão no arquivo “Textos 

Complementares Todos”). 

 

19.º dia – Unidade em estudo “Transformando cliente s”  

- Neste 19.º dia de curso e 2.º e último dia de estudo da Unidade “Transformando os clientes”, 

convidamos você a ir até o Fórum desta Unidade e participar das discussões que lá estão 

ocorrendo, dando sua contribuição e usufruindo da construção coletiva do conhecimento que o 

debate e a troca de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do fórum, pois ele foca o tema em 

debate e reforça os principais assuntos da Unidade. Verifique se algum colega escreveu 

diretamente pra você em algum fórum e se for o caso, responda a ele por gentileza. 

- Hoje é também o último dia de estudo do Módulo “Conquistando clientes”, sendo, então, 

oportuno que você faça uma avaliação se as competências, propostas lá no primeiro dia de 

estudo deste Módulo, foram construídas. Aqui estão elas: 

As competências que este Módulo e suas 3 Unidades se propõem a desenvolver são: 

- Definir quais os cinco principais fatores que o cliente valoriza no seu segmento de negócio. 

- Comparar-se à concorrência, utilizando o critério da “essência competitiva”.  

- Priorizar a ordem das mudanças e/ou aperfeiçoamentos que sua empresa deverá fazer para 

ser considerada a melhor do mercado e aumentar o grau de fidelização de seus clientes. 

 

20.º dia – Unidade em estudo “Ser, Saber, Fazer e C onviver” 

- Neste 20.º dia de curso tem início, pelo cronograma de referência, o estudo do 3.º Módulo “O 

papel de cada um”, que tem 2 Unidades: “Ser, saber, fazer e conviver” (19 Telas), e 

“Reconhecimento e recompensa” (16 Telas). 

- Comecemos pela Unidade “Ser, Saber, Fazer e Conviver“. Na Tela 1 desta Unidade há um 

link para baixar o arquivo do Conteúdo deste terceiro Módulo “O papel de cada um”, incluindo 

suas 2 Unidades: “Ser, Saber, Fazer e Conviver” e “Reconhecimento e recompensa”. 

- As competências propostas por este Módulo são: 

- Desenvolver a habilidade de definir o papel e o perfil dos cargos da área de vendas.  

- Selecionar, contratar e desenvolver sua equipe de vendas de forma a maximizar os 

resultados. 



- Construir um plano de desenvolvimento personalizado para cada funcionário de sua equipe. 

- Estimular o crescimento do seu negócio por meio de incentivos (reconhecimento e 

remuneração) à equipe de vendas. 

- Neste primeiro dia de estudo da Unidade “Ser, saber, fazer e conviver”, recomenda-se o 

estudo do texto do curso e a realização das atividades nele propostas: leitura do poema “O que 

o homem faz”, de Thiago Mello, indicado na Tela 4 e disponível na Biblioteca Virtual; leitura do 

texto “Vendedor de sucesso”, indicado na Tela 10 e disponível na Biblioteca Virtual; 

preenchimento do quadro da Tela 12; realizar as atividades de relaxamento na Tela 13; leitura 

do texto “Desenvolvimento”, indicado na Tela 17, e disponível na Biblioteca; preenchimento do 

quadro da Tela 18. Estas atividades podem ser iniciadas neste primeiro dia e completadas no 

segundo dia de estudo desta Unidade. 

- Na Tela 4 é citada a 8.ª grande ferramenta do curso Como Vender Mais e Melhor: “Ser, 

Saber, Fazer e Conviver”. É uma ferramenta prática que ajuda a ter e manter na empresa 

pessoas que reúnam as competências necessárias para atender sua filosofia de trabalho, seus 

objetivos e metas. 

- Na Tela 14 é mencionada a 9.ª grande Ferramenta do curso Como Vender Mais e Melhor: 

“PCDI – Plano Contínuo de Desenvolvimento Individual”, que funciona em conjunto com a 8.ª 

Ferramenta “Ser, Saber, Fazer e Conviver”, pois, para manter seu dinamismo e seu 

desenvolvimento, a empresa precisa proporcionar aos seus colaboradores a oportunidade de 

crescimento pessoal e profissional. 

 

21.º dia – Unidade em estudo “Ser, saber, fazer e c onviver” 

- Neste 21.º dia de curso, e segundo dia de estudo da Unidade “Ser, saber, fazer e conviver”, 

recomenda-se a continuidade do estudo do texto e da realização das atividades propostas no 

dia anterior. 

 

22.º dia – Unidade em estudo “Ser, saber, fazer e c onviver” 

- Neste 22.º dia de curso e 3.º e último dia de estudo da Unidade “Ser, Saber, Fazer e 

Conviver”, convidamos você a ir até o Fórum desta Unidade e participar das discussões que lá 

estão ocorrendo, dando sua contribuição e usufruindo da construção coletiva do conhecimento 

que o debate e a troca de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do fórum, pois ele foca o 

tema em debate e reforça os principais assuntos da Unidade. Verifique se algum colega 

escreveu diretamente pra você em algum fórum e se for o caso, responda a ele por gentileza. 

 

23.º dia – Unidade em estudo “Reconhecimento e reco mpensa” 

- Neste 23.º dia de curso inicia-se, pelo cronograma de referência, o estudo da Unidade 

“Reconhecimento e recompensa”, que tem 16 Telas e 3 dias para seu estudo. 

- Neste primeiro dia de estudo desta Unidade, recomenda-se que você estude o texto e realize 

as atividades propostas, tais como o preenchimento do quadro constante na Tela 6, e a leitura 

do texto “As quatro chaves da função gerencial”, citado na Tela 13 e disponível na Biblioteca 



Virtual. 

- Esta Unidade aborda a 9.ª grande Ferramenta do curso Como Vender Mais e Melhor, 

denominada “Reconhecimento e recompensa”, que objetiva a fidelização de clientes e 

colaboradores através do reconhecimento por resultados conquistados. 

 

24.º dia – Unidade em estudo “Reconhecimento e reco mpensa” 

- Neste segundo dia de estudo da Unidade “Reconhecimento e recompensa”, propõe-se a 

continuidade e término do estudo do texto da Unidade, em suas 16 Telas, e a realização das 

atividades propostas 

 

25.º dia – Unidade em estudo “Escutando o mercado” 

- Neste 25.º dia de curso e 3.º e último dia de estudo da Unidade “Reconhecimento e 

recompensa”, convidamos você a ir até o Fórum desta Unidade e participar das discussões que 

lá estão ocorrendo, dando sua contribuição e usufruindo da construção coletiva do 

conhecimento que o debate e a troca de idéias proporcionam. Leia o cabeçalho do fórum, pois 

ele foca o tema em debate e reforça os principais assuntos da Unidade. Verifique se algum 

colega escreveu diretamente pra você em algum fórum e se for o caso, responda a ele por 

gentileza. 

- Esta Unidade que hoje se encerra, pelo cronograma de referência, encerra também o estudo 

do 3.º Módulo “O papel de cada um”. Sendo assim, agora é momento de perguntar: as 

competências propostas para este Módulo, e que foram citadas no início do estudo da primeira 

Unidade deste Módulo “Ser, saber, fazer e conviver”, foram construídas? 

Para conferir, aqui estão de novo as competências propostas: 

- Desenvolver a habilidade de definir o papel e o perfil dos cargos da área de vendas. 

Selecionar, contratar e desenvolver sua equipe de vendas de forma a maximizar os resultados. 

- Construir um plano de desenvolvimento personalizado para cada funcionário de sua equipe. 

- Estimular o crescimento do seu negócio por meio de incentivos (reconhecimento e 

remuneração) à equipe de vendas. 

 

26.º dia – Unidade em estudo “Escutando o mercado” 

- Estamos chegando ao final do curso. Neste 26.º dia de curso tem início o último Módulo do 

curso Como Vender Mais e Melhor: “Escutando o mercado”. Este Módulo tem apenas uma 

Unidade, de mesmo nome: “Escutando o mercado”, que tem 21 Telas e 3 dias para seu estudo. 

- As competências propostas neste quarto e último Módulo são: 

- Desenvolver habilidades para criar um sistema de monitoramento da relação entre a sua 

empresa e o mercado. 

- Acompanhar a taxa de crescimento de sua empresa e os motivos pelos quais ela perde 

clientes. 

- Melhorar seu relacionamento com clientes por meio da construção de um cadastro 

personalizado, entendendo a diferença entre dados, informação e conhecimento. Fazer e 



revisar um plano de ação para colocar em prática todos os conhecimentos construídos durante 

o curso. 

- Neste primeiro dia da Unidade, recomenda-se o estudo do texto e a realização das atividades 

nele propostas. Na Tela 1 você encontra o atalho para baixar o arquivo do Módulo que tem 

uma só Unidade de mesmo nome, completando, assim, os 4 arquivos que contêm todo o 

Conteúdo do curso.  

- Na Tela 1 são citadas as 3 últimas grandes Ferramentas do curso Como Vender Mais e 

Melhor. São elas: “Escutando o Mercado”, “Cadastro de clientes” e “Plano de Ação”, que 

representam o registro das informações decorrentes das ações desenvolvidas no ciclo contínuo 

“escuta o mercado, faz o plano de ação, atende o cliente, olha a concorrência, escuta o 

mercado”.  

- Ainda são previstas as seguintes atividades: leitura e reflexão a respeito do poema de Carlos 

Drummond de Andrade “Reverência ao destino”, indicado na Tela 4 e disponível na Biblioteca 

Virtual; resposta ao quadro da Tela 7; respostas aos quadros das Telas 9, 10, 15 e 20; leitura 

do texto “Construa seu futuro”, indicado na Tela 11 e disponível na Biblioteca Virtual; leitura dos 

textos “A arte de ouvir o cliente” e “Database Marketing”, indicados na Tela 16 e disponíveis na 

Biblioteca. E aproveite para recarregar energias com as atividades de relaxamento propostas 

na Tela 16. 

Tela 4 – Ir até o Fórum e debater com os colegas trecho do poema de Drummond “Fácil é 

perguntar...” Ler o poema na Biblioteca Virtual. 

 

27.º dia – Unidade em estudo “Escutando o mercado” 

- Neste segundo dia de estudo da Unidade “Escutando o mercado”, propõe-se a continuidade e 

término do estudo do texto e realização das atividades relacionadas no primeiro dia. 

 

28.º dia – Unidade em estudo “Escutando o mercado” 

- No 28.º dia de estudo do curso, dirija-se ao Fórum da Unidade “Escutando o Mercado” e 

interaja com seus colegas. Usufrua desse espaço que proporciona uma oportunidade para 

você se expressar sobre os temas do curso. Terminado o estudo do Conteúdo, preencha a 

avaliação final e adquira o direito de receber seu certificado de conclusão. E, receba os 

parabéns do tutor por sua formatura! 

 

Aproveite os dois últimos dias de curso para uma revisão geral, para tirar dúvidas finais e para 

salvar todas suas anotações realizadas no Bloco de Anotações. E para uma repassada geral 

pelos Fóruns. 

 

O Tutor agradece, em nome do SEBRAE, sua presença e participação no curso. 

 

Roteiro elaborado por João Carlos Moreno 

 


