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Seja bem vinda a etapa de Aula Teste!

Antes de iniciarmos esta fase, queremos compartilhar com você  a 
motivação que nos trouxe até aqui:

A Natura acredita que existe em nossa Rede, Consultoras com 
potencial e conhecimento, para capacitar outras Consultoras.  É 
a Rede capacitando a Rede!

Vivenciamos esta crença ao longo nos últimos anos, e chegamos 
até aqui com 02 grandes certezas:

− Seguimos aprendendo e construindo neste novo papel 
− E queremos mais uma vez ampliar esta Rede de Treinadores

A Consultora Treinadora é uma prestadora de serviços, e seus
ganhos acontecem a medida que compartilha o que tem de 
sobra: Seu Conhecimento!

Por isso, convidamos você a compartilhar com a gente o que 
você sabe!

OLÁ CONSULTORA NATURA



Sua Aula Teste será sobre o tema Negócio Consultoria Natura.

Nosso encontro será virtual e será realizado pela plataforma 
digital Microsoft Teams. Para isto, é fundamental que você tenha 
este programa instalado em seu computador para poder 
acessá-lo no dia da Aula Teste .

SOBRE SUA AULA TESTE 

Sinta-se a vontade para organizar as informações e utilizar a 
linguagem que normalmente você adota ao ensinar outras 
pessoas. 

Neste material você encontrará orientações sobre o tema, dicas
de como se preparar e questões que sugerimos reflita a 
respeito, responda e a partir deste ponto organize sua Aula 
Teste! 

Estaremos te esperando. Seremos seus aprendizes.

PRÓXIMOS PASSOS



Importante:

1ª. Mensagem de 
confirmação da pré- reserva 
de agendamento (conforme 
exemplo das figuras ao lado).

Observação: as duas imagens 
referem-se a uma única 
mensagem.

1

CONFIRA SEU AGENDAMENTO PARA AULA TESTE

Após ter realizado seu agendamento, 
você recebeu 02 mensagens por e-mail:1 

Confira os 
dados do 
Agendamento 
Aula Teste

2
Estude e 
Prepare sua 
Aula Teste

3
Conecte-se à 
plataforma e 
Apresente-se



2ª. Nova 
mensagem por e-
mail, com a 
confirmação do 
seu agendamento 
com o link para 
acessar à reunião.

2
Importante:
No campo Nota você receberá o 
link de acesso da plataforma 
Teams ( é através dela que você 
participará da Aula Teste 
agendada).

3

Em caso de imprevisto que 
impossibilite sua participação na 
aula teste, você poderá solicitar 
cancelamento.

No entanto, não há mais horários 
disponíveis para remarcações.

Caso você decida cancelar sua 
Aula Teste, sua participação 
nesta seletiva será considerada 
encerrada. 

Observação: as duas imagens referem-se a uma única mensagem.

CONFIRA SEU AGENDAMENTO PARA AULA TESTE



Sua Aula Teste terá a duração de 30 minutos para você:

- se apresentar e

- propor as possíveis soluções para os 03 casos* abaixo - utilizando as ferramentas de Consultoria de Beleza 
que atendam a cada ocasião de uso.

CASO 1 : CN Sueli quer 

expandir seus 

relacionamentos e ampliar 

sua Carteira de Clientes. 

Recomende 2 ou+ 

funcionalidades do App

Consultoria e outras dicas 

que ela pode utilizar com 

este objetivo.

CASO 2 : CN Dalva mudou de 

cidade, onde contava com 

um número razoável de 

clientes. Compartilhe 02 ou+ 

dicas de Ferramentas de 

Consultoria para que ela  

possa dar continuidade nas 

suas vendas.

CASO 3 : CN Monica está 

preocupada, pois investiu em 

pronta entrega nos seus 

últimos pedidos e está com 

muitos boletos a vencer. 

Compartilhe 02 ou + dicas 

para que ela estimule o giro 

da pronta entrega.

1 
Confira os 
dados do 
Agendamento 
Aula Teste

2
Estude e 
Prepare sua 
Aula Teste

3
Conecte-se à 
plataforma e 
Apresente-se

ROTEIRO DA AULA TESTE

* Importante: apresente soluções para todos os casos.



SOBRE O TEMA

− Conduza este momento do seu jeito e da forma como, 
normalmente explica este assunto, para outra consultora. Do
jeito que você sabe que dá certo!

− Pense que as pessoas que estarão nesta “aula teste” querem  
aprender a respeito do tema  e usar a favor da atividade como 
Consultora.

DICAS

− Organize sua apresentação listando todas as informações 
que você considera importante. Pode ser uma boa ideia listar 
todas as suas dicas de sucesso!

− Construa sua apresentação como se fosse uma história, com 
começo, meio e fim. Imagine que os assuntos se conversam e 
ao longo da sua aula teste você pode “costurar” as 
informações para que ao final tudo faça sentido.

− Fique atenta ao planejamento do tempo para que seja 
possível contemplar todos os pontos de cada um dos 03 
casos no tempo proposto.

DICAS PARA PREPARAÇÃO

1 
Confira os 
dados do 
Agendamento 
Aula Teste

2
Estude e 
Prepare sua 
Aula Teste

3
Conecte-se à 
plataforma e 
Apresente-se



MATERIAIS

A depender de como você organizar a  apresentação dos 03 

casos, pode ser que você necessite de materiais específicos ou o 

lugar onde você se encontre, precise de uma organização 

diferente. 

ENTÃO PERGUNTE-SE:

− O tema a ser apresentado requer a separação com 
antecedência  algum tipo de material?

− O que precisa ter a sua volta para que você se sinta confortável 
do começo ao fim?

− Como é a iluminação deste lugar e a disposição das coisas a 
sua volta?

ORGANIZE-SE

1 
Confira os 
dados do 
Agendamento 
Aula Teste

2
Estude e 
Prepare sua 
Aula Teste

3
Conecte-se à 
plataforma e 
Apresente-se



ACESSO À PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS

1- Baixe o programa em seu computador

Caso você tenha dúvidas de como fazer isto, consulte o site oficial da Microsoft Teams:
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free

Baixe a versão gratuita, não é necessário fazer nenhum plano ou assinatura.

2- Teste o programa antecipadamente.

3- No dia de sua aula teste, copie o link para reunião do Microsoft Teams que você recebeu por e-mail 
pela plataforma Reservio.

4 - Entre no link 10 minutos antes para testar sua conexão.

1 
Confira os 
dados do 
Agendamento 
Aula Teste

2
Estude e 
Prepare sua 
Aula Teste

3
Conecte-se à 
plataforma e 
Apresente-se

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free


Boa Sorte e 
aproveite este 
momento!


