
@SALESGROUND.BR

Um novo modo de
pensar e agir em

marketing e
 vendas

B2B.



QUEM SOMOS?
 

A @SALESGROUND.BR é um escritório de assessoria e consultoria 
 em vendas centrado no mercado B2B. Focamos nossa atuação nas
áreas de outbound sales e outbound marketing. 

Trazemos em nossa metodologia o objetivo de integrar as ações
dos times comerciais e de marketing dos nossos clientes além de
capacita-los nas ferramentas e técnicas mais adequadas as suas
características e objetivos organizacionais.



DESAFIOS
O conceito de gestão e operação
comercial e sua abrangência variam
muito conforme a empresa e definir o
melhor formato de operação requer
muito estudo e reflexão, pois o menor
equívoco pode acarretar perdas de
resultado.

Alguns desafios que constatamos
são:
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2
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Métodos e ferramentas inadequadas a
operação.

Ausência de dados e planejamento.

Baixa integração entre o time comercial
e as ações de marketing.



AÇÕES E
RESULTADOS
Como obter resultados positivos e avanços em um
ambiente cada vez mais competitivo e volátil?

Acreditamos que cada desafio exige uma solução
singular e que atenda as características não só do
cliente mas também do seu mercado. 

Através da combinação de métodos, análises e
ferramentas traçamos as soluções adequadas ao grau
de maturidade organizacional do cliente e do perfil de
seu público alvo.



SOLUÇÕES
Desenvolvidas exclusivamente para cada desafio. 

OUTSOURCING
COMERCIAL.

CURADORIA DE
CONTEÚDO.

CONSULTORIA &
ASSESSORIA.

CAPACITAÇÃO &
TREINAMENTOS.



QUAL O PAPEL DE
VENDAS NO SEU

MARKETING?
Quando o assunto é B2B vendas torna-se a quinta variável de marketing.

Torne sua força de vendas mais eficiente e capacitada!
Escolha uma das nossas linhas de serviços e entenda como.

 



THE TEAM

LEONARDO P.
MONTEIRO

CEO & Founder

Me chamo Leonardo P. Monteiro e sou
administrador de empresas (CRA-CE 20-
89246). Atuo como consultor de pequenos e
médios negócios e já tenho passagem por
empresas de outsourcing tecnológico,
escritórios de consultoria empresarial como
Ernest & Young e grandes distribuidoras.


