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Formações e Certificações
Formado em Marketing pela ESPM, especializou-se em VENDAS no mundo corporativo,
estudando e aplicando as mais avançadas técnicas e ferramentas de vendas consultivas, varejo,
B2B, contact center e venda direta, assim como, tem formações em Gestão, Liderança e
Comunicação Corporativa, através de diversos cursos e treinamentos que participou nestes
últimos 10 anos.
Algumas de suas principais formações internacionais em vendas são:
Solution Selling - Solution Selling Course - USA - San Francisco - CA
Proactive Selling - William "Skip" Muller - USA - Tampa - FL
Dale Carnegie – Sales Advantage (BRASIL 2001 – 2002), feitas enquanto atuava como executivo,
sócio e diretor comercial, a InterAmericana de Software, onde se desligou em 2004.
Advantage Sales - Sale Carnegie Institute - Dallas - CA

Master Practitioner - Sociedade Brasileira de PNL - São Paulo - Brasil
Leadership for Managers - Dale Carnegie Institute - São Paulo - SP
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Marcelo Ortega
Marcelo Ortega é considerado o principal palestrante de vendas da atualidade pela revista Venda
Mais. Assistido por mais de 600 mil pessoas em mais de 14 anos de carreira como conferencista
internacional consultor e treinador especialista em vendas consultivas e corporativas.
Mantém-se entre os mais requisitados do Brasil, sendo avaliado com mais de 98% de aprovação
do publico em eventos da KLA Educação Empresarial, e na ExpoVendaMais, promovido pela
Venda Mais. Atua no Brasil com clientes importantes como Sebrae Nacional, Sebrae Oeste Bahia,
Sebrae Bahia, Sebrae Sp, Correios, Banco Do Brasil, Brb, Brookfield Incorporações, Gafisa,
Volkswagen, Carrefour, Unimed, Uniodonto, Itaucard, Vivo, Tim, Cargil Agricola, entre outros, pois
são centenas de casos de sucesso em treinamentos e palestras empresariais. Fez conferências
também na Argentina (Montana), Chile (Unilever) e Paraguai (Glymax E Paraguai Trade Fairs),
bem como está presente por mais de 5 anos consecutivos, em Portugal com clientes como
Vodafone, Recer, Cia De Cervejas, Grupo Sonae, Optimus, etc.

Foi vendedor, gerente e diretor comercial em empresas importantes como Oesp (Grupo Estado de
São Paulo), TCA, Microtec, HP, Ericsson, Interamericana e Oxigenium do Brasil (sua primeira
empresa de educação empresarial).
Sócio fundador da ASAS Up Selling, sua empresa de consultoria e treinamento, desde 2007, onde
estabeleceu contratos de academia de vendas – seu modelo de educação continuada e modular –
com empresas como Brookfield Incorporações, Gafisa Vendas, Brasil Listas, Nexxera, Big Brand –
CBA, Unilever Food Solutions, Hering, Unimed, Uniodonto, entre outras empresas de sucesso.
Realizou mais de 600 treinamentos de vendas em 15 anos de carreira, sendo um dos seus
diferenciais principais, a forma como customiza e direciona a mensagem e a aplicação do método
para o modelo de negócio da organização contratante.
Criou em 2010, o Instituto Marcelo Ortega, para formar líderes educadores – dirigentes gerentes e
consultores multiplicadores de vendas.

Conheça mais sobre seus métodos de treinamento, palestras, consultoria e academia de vendas
em www.marceloortega.com.br
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Serviços/produtos oferecidos
Marcelo Ortega mantém uma versatilidade peculiar no mercado de palestras, treinamentos e
workshops ligados a vendas no Brasil. Veja abaixo alguns exemplos de palestras que podem ser
adaptadas às necessidades da sua empresa.

Sucesso em Vendas
Principal palestra de Marcelo Ortega apresentada para mais de 800 mil pessoas
Palestra, workshop ou treinamento que tem por base o best-seller Sucesso em Vendas, de
Marcelo Ortega, Ed. Saraiva, 2008. Altamente prática, com exemplos reais e aderentes a diversos
segmentos de mercado, varejo ou corporativo, para quem vende direta ou indiretamente. Essa
palestra pode ser apresentada de forma técnica, motivacional ou ambas. Trata todo o processo da
venda, com os 07 fundamentos do vendedor de sucesso: aquecimento, sintonia, interesse,
solução, desejo, comprometimento e pós-venda. Termina sempre com alto nível de entusiasmo e
inspiração do palestrante, com um exemplo marcante de superação em vendas.

Comunicação na Negociação
A venda pelo valor e não pelo preço
Palestra especialmente direcionada a empresa e profissionais que precisam eliminar o nível alto
de desconto dado nas negociações. Trata a relação com o cliente no momento mais crítico,
quando existem objeções à compra. Cria cenários, explora os perfis variados dos clientes e o
tratamento que o vendedor e negociador deve dar a cada situação. Explora os caminhos para
vender com credibilidade e especialmente ensina a parte comportamental e técnicas para se ter
sucesso nas negociações, mesmo com cliente difíceis.
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Serviços/produtos oferecidos
Vender e Negociar no Varejo
Palestra dirigida a vendedores, gerentes, caixas, atendentes e todos que participam da cadeia de
vendas no varejo, respeitando as diferenças deste setor em relação aos modelos convencionais
de vendas corporativas. Esta palestra explora o modelo de vendas de alto impacto, comum nas
redes de lojas e comércios em geral. Será apresentado conceitos poderosos de abordagem, na
construção de sintonia, do despertar o interesse, de criar necessidades extras, vendas casadas,
vendas ampliadas e como fazer um atendimento marcante e de envolvimento com o cliente no
sentido de anular ofertas da concorrência desleal e acirrada. Além disso, Marcelo Ortega mostra
como se portar, como vender mais de um produto / serviço, e especialmente as tendências do
novo varejo, onde a experiência do cliente conta mais que uma vitrine bonita e a qualidade do
produto demonstrado.

Liderança Inteligente em Vendas
Da estratégia ao resultado
Palestra ou workshop para líderes e suas equipes. Trata ferramentas estratégicas para
prospecção, gestão de carteira de clientes, administração do tempo, organização para o trabalho,
o mapeamento de novas oportunidades e mercados, como vender mais nos clientes ativos e
inativos, sem perder a leveza natural das palestras de Marcelo Ortega. Altamente prática e com
reflexões profundas de liderança e auto liderança. É uma palestra ou workshop único no mercado
de vendas, por tratar aquilo que a maioria dos cursos e livros não ensinam: como liderar
vendedores que não gostam de ter um chefe e como passar de vendedor a líder mudando os
métodos de trabalho, assumindo desafios e responsabilidades com seu time.
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Serviços/produtos oferecidos
Apresentações de Alto Impacto
Como ser um vendedor palestrante
Palestra que permite as pessoas reconhecerem a importância da comunicação em vendas. A arte
de falar em público é sem dúvida uma habilidade a ser desenvolvida e aperfeiçoada entre líderes e
profissionais de vendas. Uma marca forte começa numa apresentação bem feita, com boa
abertura, corpo e encerramento. Marcelo Ortega divide seus segredos como comunicador,
treinador, palestrante e vendedor por mais de 20 anos. O público leva ferramentas práticas para
evitar atritos, falta de sintonia com clientes, aversão dos compradores, e sobretudo, como conduzir
palestras, demonstrações de produtos e reuniões de negociação e fechamento de vendas. Sem
dúvida, uma palestra transformadora para alavancar competências escondidas na maior parte das
pessoas, das tímidas as mais expansivas. Todos aprendem nesta palestra sobre comunicação.

Aprender a Empreender
Os desafios do empreendedor e do intraempreendedor
Palestra que trata o Empreendedorismo, em sua essência. Todos somos empreendedores quando
queremos. Como age o empreendedor nato – a maioria das pessoas querem pertencer, serem
ouvidas, terem autonomia e encarar a empresa onde trabalham como um negócio próprio. Serão
tratados exemplos de sucesso no Brasil e no mundo, pessoas que começaram de baixo e
cresceram vertiginosamente com atitudes vencedoras e vendedoras. Vender ideias é uma das
melhores habilidades do empreendedor de sucesso. Assumir riscos, fazer mais que aquilo que é
pago para fazer. Essa palestra irá sensibilizar donos de empresas, dirigentes, lideres, gerentes,
profissionais liberais e todos que almejam crescer nos negócios.
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Serviços/produtos oferecidos
Vender no Mercado Imobiliário
Como vender mais que a maioria dos corretores de mercado
No mundo do corretor, existem desafios diários, dificuldades no início da carreira, ponto de partida
e de parada para muitos. Essa palestra é provocativa (provocacional, não motivacional). Marcelo
Ortega, com a experiência de ter atuado na área e treinado milhares de corretores de imóveis, traz
uma linguagem familiar ao setor e mexe com o brio dos participantes desta palestra,
independentemente do tempo de mercado ou posição que a pessoa ocupa. Gerentes, dirigentes e
especialmente corretores de imóveis, aprendem regras básicas para o sucesso. Os segredos de
quem consegue vender 10 a 15 unidades por mês, que sem dúvida um mundo surreal para a
maioria. Como ser uma pessoa automotivada e capaz de reverter os “nãos”. Serão tratados pontos
fundamentais como postura, planejamento da venda, estratégias de prospecção e preparação
para estar à frente dos demais no plantão de vendas. Do levantamento de informações do
potenciais clientes até a correta apresentação do produto. Sem contar as dezenas de histórias

engraçadas do setor imobiliário, que dão leveza e ao mesmo tempo ensinam muito. No final da
palestra, motivação total, em especial para eventos de lançamento de produtos e convenções de
vendas para as maiores construtoras, incorporadoras e imobiliárias do Brasil e do Mundo.

Vendendo Soluções
A venda pelo intangível – para quem vende serviços (não produtos palpáveis)
Uma palestra em que Marcelo Ortega usa toda sua experiência obtida por mais de 10 anos
atuando em multinacionais prestadoras de serviços na área de TI e Telecom. Como executivo de
vendas, gerente e dirigente em empresas como Microtec, HP, Ericsson e InterAmericana, passou
por diferentes formações internacionais de vendas, tais como Solution Selling e Proactive Selling.
A palestra em questão tem como base a venda pelo intangível, pelo retorno esperado pelo cliente,
pelo lado emocional ou invisível de quem compra aquilo que não se pode tocar: serviços. Sempre
com exemplos, com conteúdo técnico e comportamental, essa palestra é baseada na vivencia do

próprio autor. Sem dúvida, contribuirá em muito para aprimorar o modelo de vendas de serviços,
tanto para grandes empresas ou prestadores de serviço de pequeno porte.
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Serviços/produtos oferecidos
Vendendo Seguros
Como se tornar um corretor imprescindível tanto quanto o seguro que o cliente precisa!
Palestra que trata especificamente o mercado de seguros – tendências do mundo atual e memória
do tempo de Frank Bettger (vendedor de seguros de vida e automóveis e autor de um dos
melhores livros de vendas do mundo). Corretores aprenderão a vender mais e a falar com clientes
num intervalo menor que 365 dias, quando vence a apólice e demanda renovação. O uso do mapa
de oportunidades, da agenda produtiva, do caderninho de Frank Bettger, modernizado para
sistemas de automação de força de vendas, incluindo muita motivação e técnica de atendimento,
relacionamento, negociação e fidelização.

Vendas Consultivas e Empreendedoras
Palestra que trabalha as principais ferramentas para o vendedor se transformar em um consultor
de clientes. Todos na empresa são vendedores, do diretor ao entregador. O atendimento, o
levantamento de necessidades (anteriores ou novas), a capacidade de demonstrar opções para o
cliente se sentir seguro com a compra, a boa comunicação, a credibilidade e o poder de
persuasão. Além disso, Marcelo Ortega trata nessa palestra o poder do esforço extra de cada
profissional que lida com clientes. A importância da experiência causada no relacionamento
interpessoal e o quanto isso na impacta na diferenciação no mundo dos negócios. Ferramentas
práticas e ideias profundas para o novo mercado, em que a competição demanda pessoas mais
preparadas e comprometidas com o cliente
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Serviços/produtos oferecidos
Sua Marca Mais Forte!
Criatividade em vendas para fortalecer seu marketing pessoal
O vendedor precisa ser percebido, considerado como opção de compra, comprado, recomprado e
indicado. Sua empresa depende disso. Palestra que traz conceitos modernos de marketing e
vendas, uma relação tênue entre estes dois mundos. Dirigida a vendedores e áreas afins, que
lidam com clientes. Será tratado o conceito neologista intitulado como “Clientividade”, onde o eixo
do sucesso está na valorização do relacionamento com o cliente na era da sensibilidade, como
Marcelo Ortega costuma tratar o momento atual. Praticando a habilidade da criatividade e da
inovação constante, o vendedor se torna muito mais marcante, de bom gosto e relevante para o
processo de vendas.

Gestão de Crises com Criatividade e Inteligência
Palestra criada especialmente na crise de 2008 e 2009, que se manteve entre as mais contratadas
por empresas no ano de 2014. Trata a busca pela superação de metas em tempos difíceis, onde o
vendedor precisa alavancar suas vendas construindo oportunidades. Marcelo Ortega mexe com a
atitude de vendedores acomodados, em zona de conforto ou resignação do mal resultado. Explora
como sair do campo da retórica para o da atitude e da ação. “Quando para de ventar é preciso
remar”, mas muitos vendedores não têm esse senso de inconformismo e preferem explicar por
que não se pode vender mais. A crise é a desculpa maior, e por isso, essa palestra mostrará como
tirar o “s” da crise para obter novos caminhos nas partes estratégicas, táticas e operacionais de
vendas. Conteúdo e provocação são os pontos fortes dessa palestra.
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Serviços/produtos oferecidos
Atreva-se a Mudar e Venda Mais
Palestra que aborda um dos pontos que as pessoas mais temem no mundo: a mudança. Segundo
especialistas, mudar leva ao estresse, mas é um dos melhores meios de renovação da energia e
dos velhos hábitos que não dão mais o resultado esperado. Sair da zona de conforto, parar de
reclamar da vida, pensar positivamente e ter preparação para o sucesso. Quem assiste essa
palestra motivacional, normalmente aprende a transformar empenho em desempenho, confiança
em resultado, metas em fatos tangíveis. Com a experiência de 25 anos em vendas, Marcelo
Ortega conta nessa palestra um pouco de sua história, desde quando foi vendedor de rua até se
tornar um dos mais premiados vendedores por onde passou. Inspirada no seu mais novo livro.
RedBook, o livro energético das vendas, Ed. Saraiva, Marcelo Ortega irá mexer com a plateia,
fazer rir, emocionar e sensibilizar sobre a importância da atitude e do comportamento no sucesso

em vendas.

Planejamento Estratégico em Vendas
Palestra ou workshop para toda a equipe comercial. Um dos eventos com mais conteúdo do
palestrante Marcelo Ortega, onde aborda temas como definição de metas e objetivos,
remodelagem de processo em vendas, formação de equipes, definição de plano de ação,
elementos visuais para medir avanços, formação de competições entre vendedores, correção de
desvios, criação de um clima favorável. É um evento para líderes, empresários e seus vendedores.
Há exercícios, interações práticas, momento para debates com o palestrante. Uma ótima ofensiva
estratégica para planejar melhor seus objetivos e resultados em vendas, individuais e globais.
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Trecho de Palestras
Assista abaixo o trecho de uma palestra de Marcelo Ortega.

Institucional
Assista abaixo o vídeo institucional de Marcelo Ortega.
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Serviços/produtos oferecidos
Academia de Vendas
A Academia de vendas é a utilização dos meios de formação e capacitação profissional em processo
contínuo, aplicada às necessidades da empresa, levando a um salto qualitativo do conhecimento
empresarial, otimizando tempo e recursos no alcance de excelentes resultados em vendas.

Objetivos
•Oferecer programas customizados, valorizando o capital intelectual
•Desenvolver profundamente os profissionais em diferentes níveis: liderança e operação comercial.
•Criar cultura de líderes multiplicadores
•Reforçar a gestão do conhecimento empresarial voltada aos negócios
•Desenvolver, motivar e reter os talentos do grupo continuamente
•Oferecer a cada profissional, em essência, a responsabilidade pelo seu desenvolvimento
•Fortalecer a imagem da empresa e favorecer o compartilhamento de ideias

•Tornar o grupo orientado e preparado para o mercado.

RECONHECIMENTO
• Processos, métodos
• Mapeamento de pessoas e
competências

MAPEAMENTO
ESTRATÉGICO

ANÁLISE E
MONITORAÇÃO

• Modelo de Liderança
• Modelo de Vendas
Desenvolv. Treinamentos

• Acompanhamento
• Avaliações
• Indicadores

APRENDIZAGEM

• Coordenação Acadêmica
• Aplicação dos Treinamentos
Presenciais e a Distância
www.marceloortega.com.br

Palestrante Internacional
Desde 2010, Marcelo Ortega marco presença ao promover dezenas de palestras no Exterior.
Eventos na Europa, Japão e América Latina.
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Multidisciplinar
Marcelo Ortega mantém um espetáculo teatral focado em profissionais que desejam saber vender
seus produtos, ideias e serviços. Com um formato absolutamente inovador e a união de um dos
maiores especialistas em vendas e um grande ator e autor de comédias: Marcelo Ortega e Jovane
Nunes, que há 20 anos atual como humorista, ator e autor de teatro e um dos criadores de Os
melhores do Mundo, com o sucesso Joseph Climber. Além de ser roteirista da Rede Globo nos
programas Sai de Baixo, Fantástico e Zorra Total.
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Clientes
Abaixo alguns clientes atendidos pelo palestrante Marcelo Ortega, atestando a qualidade e
eficácia do seu trabalho:

Publicações

Autor de 3 livros pela editora Saraiva: Sucesso em Vendas, 2008 (seu best-seller e tema principal
para treinamento de equipes); Inteligência em Vendas, 2009 (seu livro de liderança gerencial em
vendas – base de sua palestra e workshop para gerentes) e, Redbook – o livro energético das

vendas, 2013; é coautor de livros importantes em vendas, liderança e atendimento, tais como
Gigantes das Vendas, Gigantes da Liderança, Ser Mais Líder, Ser mais em Vendas, os 30 mais
em Venda e Atendimento entre outras publicações. É autor do maior material em DVD produzido
pela revista Venda Mais, o BOX Sucesso em Vendas, com mais de 20 horas de treinamento em
vídeo e apostilado. Detém outros 7 DVDs de treinamento e kits em vídeo e áudio para formar
grandes vendedores e líderes, incluindo vendas diretas, por telefone, liderança inteligente em
vendas e muito mais.

Depoimentos
“Sensacional. Tem experiência e uma capacidade extraordinária de comunicação, fantástica para equipes
de vendas. Sua jovialidade dá um tempero especial às suas palestras.”
José Luiz Tejon | Top Of Mind Estadão de RH, em 2011, como o palestrante mais lembrado do Brasil.
“Caro Marcelo, você, como nosso fornecedor, contribuiu para o sucesso da nossa Convenção de Vendas. O
evento superou as expectativas e surpreendeu os participantes e nossos diretores e presidência. Ficamos
muito felizes em trabalhar com profissionais de muita competência e responsabilidade com a entrega como
você, por isso, o nosso sincero agradecimento. Muito obrigado!”
Bruno Lopes - Grupo IOB
“Parabéns! Se tivesse que ressaltar uma principal diferença entre o antes e o depois, não seria nem a
quantidade de pedidos, mas sim, a segurança do vendedor em “CONTROLAR A VENDA”, de maneira
consciente, nada de sorte ou preço, mas sim técnica. Um grande abraço!”

André Dias - Aço Metal
“Só tenho a parabenizar pelo grande ensinamento. O livro também é ótimo. Sucesso sempre!”
Sheila Perdiz - Gafisa
“Se o que procuras é um Profissional apaixonado pelo que faz, que consegue transmitir seu imenso
conhecimento na Área de Vendas, despertando no público que participa da sua palestra, interesse em se
superar e se tornar os melhores vendedores da Empresa, fazendo isso de forma prática, trabalhando com
emoção e ótimo humor, Marcelo Ortega é o nome certo. Seu comprometimento com os projetos em que se
envolve transcende o profissionalismo, e para a Uniodonto os resultados não poderiam ser melhores, o que
nos levou a desenvolver um Projeto de Treinamento por um período de um ano. Nos trabalhos já
executados para a nossa UNIODONTO, as avaliações dos participantes apresentam expressões do tipo:
Sensacional, Verdadeiro Show, Excelente Profissional, Fantástico.”

Silney Marcos Beraldo - VP de Marketing – Uniodonto

Depoimentos
A palestra recebeu diversos elogios e, com certeza, contribuiu muito para o enriquecimento e aprendizado dos 930
presentes. Ficamos extremamente satisfeitos com o feedback que nos foi passado.
Fernanda Barbeta | Superintendente | Associação Comercial e Industrial de Campo Grande
Marcelo Ortega é seguramente um dos melhores profissionais do mercado de treinamento em vendas.
Levou a plateia às “lágrimas”. Um resultado extraordinário!
António Lemos | Presidente | Executivo da Unidas Rent a Car
Você está na dúvida do que fará com sua equipe de vendas?
Sua equipe não atinge as metas? Você está no lugar certo!
Marcelo Ortega, eu assino embaixo.
Leila Navarro | Top Of Mind Estadão de RH, em 2005 e 2009,
como a palestrante mais lembrado do Brasil.

Rua Guararapes, 842 – Alto Da Lapa | São Paulo - SP - 05077-051

(11) 2574.5806 | vendas@marceloortega.com.br

