
Um descascador de cebolas.
Um contador de histórias.

Um vendedor de resultados.

Qualifique seus vendedores

Conheça as Histórias 
de André Zem

Coach - Consultor - Palestrante 

Tel. 19 3377.8371 / 97409.4131 / 9 8169.0101
andre@andrezem.com.br
www.andrezem.com.br

André Zem é coach de equipes de vendas 

e de executivos, consultor empresarial e 

palestrante, formado pela Sociedade Bra-

sileira de Coaching e pela Academia do 

Palestrante, ambas situadas em São Paulo 

(SP). Atualmente, é empresário no ramo de 

móveis planejados em Piracicaba (SP). Gra-

duou-se em Marketing e fez MBA em Ges-

tão Empresarial. Atuou como professor do 

MBA em Gestão Estratégica de Vendas na 

Unimep (Universidade Metodista de Piraci-

caba), instituição na qual ministra palestras nos cursos de pós-graduação.

Com 22 anos de experiência na área do varejo, foi responsável por plane-

jar a abertura de mais de 30 lojas no Estado de São Paulo, participando da 

seleção, admissão e preparação das equipes, locação do ponto comercial 

e, também, de campanhas de marketing. 

Como coautor, assina os livros “Empreendedorismo”, “Bíblia do Coa-

ching”, “Práticas de Liderança”, “Como Vender Mai$”, “Coaching apli-

cado à área de vendas”, “Motivação” e “Atenda, negocie e venda com 

maestria”  (Editora Leader).

Coach - Consultor - Palestrante 

Um vendedor de resultados 
construído pela vida.
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Palestra Mogi Guaçu SP

Palestra Grupo Honda Aversa

Palestra Lourenço Alimentos

Palestra em Limeira SP

Palestra Danny Cosméticos

Palestra  Celmar - RJ

Palestra  Americana SP

Palestra  Flafer - Vestuário

Palestra O Boticário Piracicaba

Palestra O Boticário Piracicaba

Multinacional Irlandesa KERRY- MG

Palestra  MBA - Unimep

Multinacional Irlandesa KERRY MG Palestra Americana SP

Palestra Grupo Celmar RJ Palestra Grupo Celmar Sorocaba

Palestra Grupo Celmar SP

Clientes atendidos:

Palestra Danny CosméticosPa
le

st
ra

s d
e 

Su
ce

ss
o!

“Não se perde uma venda em    
 hipótese nenhuma!”

Treinamento, Seleção e Motivação
Reuniões com a equipe de vendas para o posicionamento dos objetivos 
comerciais e necessidades da empresa. 
Executa a seleção e contratação de novos profissionais para sua empresa.
Analisa o perfil geral da equipe, e aplica conversas individuais focadas 
em melhoria do comportamento humano.
Motivação, dimensiona e cria novas formas de ganhos para as equipes
Potencializa a força de vendas, trabalhando a integração, relacionamen-
to, ambiente de trabalho, motivação das equipes e a excelência no aten-
dimento aos clientes.
Treina as equipes para negociarem melhor com seus clientes.
Ministra palestras motivacionais baseadas em cases de sucesso de vendas  
com o objetivo de melhorar o desempenho dos indivíduos.

O Coaching permite que o cliente desenvolva suas habilidades e al-
cance seus objetivos. É um método que explora ao máximo seu po-
tencial criativo, intelectual e emocional.
O Coaching aplicado à area de vendas é o mais revolucionário pro-
cesso para a conquista de grandes resultados em vendas e em de-
senvolvimento pessoal e profissional. O Coaching em Vendas  po-
tencializa pessoas, trabalha seus pontos fortes, acelera os resultados. 
Como consequência, aumenta as vendas e fideliza os clientes. Esse 
profissional tem a mesma atuação de um treinador esportivo: pla-
neja o futuro, oferece recursos, tira limitações e encoraja a pessoa a 
obter mais dela mesma.

Consultoria Empresarial e Marketing
Administração e Marketing

Reuniões com os proprietários ou gerentes para avaliar o cenário atual de 

mercado.

Desenvolve campanhas mensais de marketing e cria estratégias para sua 

empresa , com ações de vendas de alto impacto no mercado local.

São 22 anos de experiência e sucesso em vendas para varejo que ele aplica 

na sua empresa em busca de ótimos resultados.

Auxilia na tomada de decisões junto aos gestores das empresas.

Atua como Coach que é um especialista em comportamento humano e 

treinado para atuar na obtenção de resultados. 

Coaching 
aplicado a área

de vendas

 Um motivador para 
seu negócio

Um especialista em 
vendas de alto impacto

Um vendedor de 
resultados

Um contador de 
histórias

Um Dr. Zem para 
curar seus 

problemas de vendas
Um descascador de 

cebolas


