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CURSO BREVE: 

Técnicas e Práticas de Venda Comercial 

 

 

OBJETIVOS 

Gerais: 

Conhecer técnicas e estratégias comerciais que permitam participar com sucesso em 

processos de negociação, venda e gestão de clientes, garantindo a satisfação e fidelização 

dos mesmos. Potenciar e maximizar o sucesso nas vendas, com casos práticos. 

Específicos: 

Concluída a ação de formação, os formandos serão capazes de: 

• Reconhecer as principais etapas do processo de venda e as técnicas que deverão ser 

aplicadas; 

• Desenvolver competências, que otimizem o desempenho comercial; 

• Reconhecer  a importância do planeamento e organização da atividade comercial; 

• Perceber as tendências atuais na atividade comercial, através da proatividade. 

 

DESTINATÁRIOS 

Todos os profissionais cuja atividade envolva contato com clientes (presencial e telefónico). 

Os participantes podem ou não já ter tido formação inicial em Vendas. Também podem ou 

não ter experiência comercial. Os formandos podem vir de qualquer área/setor do mercado. 

Exemplos de possíveis destinatários: 

• Diretores Comerciais;  

• Diretores de Unidade de Negócios;  

• Chefes de Vendas;  

• Gestores e Delegados comerciais;  

• Gestores de Produto;  

• Assistentes e Consultores comerciais;  

• Colaboradores Comerciais, em geral. 
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DURAÇÃO 

O curso terá a duração de 20 horas. 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

A evolução do conceito de gestão de vendas 

– A importância da venda 

– Modelo de vendas 

– O cenário atual de vendas 

O processo de venda 

– Comunicação 

– Negociação 

– O contacto com o cliente presencial e telefónico 

 

Comportamentos comunicacionais na negociação  

- Tipos de comportamento negocial  

- Procedimentos comportamentais a evitar        

- Técnicas de estímulo à negociação 

- Comunicação verbal e paraverbal: mostrar confiança e vivenciar o outro  

Função comercial e o processo de venda 

– Os intervenientes de uma venda 

– Funções e competências de um Gestor Comercial 

– Tipos de vendas 

O cliente e o processo de compra 

– Motivações e necessidades do cliente 

– Tipos de cliente 

– Processo de decisão de compra 

As tendências atuais da atividade comercial - proatividade 

– A proatividade como fator diferenciador 

– O ciclo da proatividade 

– Abordagem comercial – CRM como um aliado indispensável na proatividade 
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Gestão de conflitos 

  

- Fontes e sinais de conflitos nas negociações  

- Táticas de prevenção de conflitos  

- Estratégias de gestão de conflitos  

- Atendimento e gestão da reclamação 

 

O fecho e o acompanhamento da venda (e do cliente)  

  

- O acompanhamento do(s) clientes(s) e da venda (follow-up) 

- Gestão e fidelização de clientes 
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