
 
 

Técnicas de Venda e Networking 
 
Público-Alvo 

 

Comerciais, Técnicos de Marketing, Técnicos de Venda, Chefias Intermédias. 

 

OBJECTIVOS 

 

 Desenvolver competências técnicas na área comercial no sentido de ir ao encontro 
das necessidades dos clientes de hoje. 

 Entender as várias técnicas como uma ferramenta fundamental na relação 

comercial 
 Saber lidar com as objecções e o fracasso 
 Desenvolver redes de contacto de forma a manter e desenvolver novas relações 

comerciais 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1.ENTENDER O PROCESSO DE VENDAS 
- As etapas do processo de vendas. 
- As necessidades dos clientes 
- As motivações da compra. 
 
2.A COMUNICAÇÃO NA VENDA 

- Escuta activa. 
- Atitude de apoio e clarificação. 
- Postura e a importância da comunicação não verbal. 
- Sondar as necessidades não reveladas pelo cliente. 
 
3.TÉCNICAS DE VENDA E NEGOCIAÇÃO COMERCIAL 
- Gestão da venda e da passagem de etapas no processo e vendas. 
- As necessidades insatisfeitas como motivadoras de compra. 
-Identificação das necessidades do cliente, apresentação e aconselhamento de soluções. 
- as competências do vendedor e dos técnicos comerciais 
 
4. LIDAR CORRECTAMENTE COM OBJECÇÕES 
- Entender realmente o que são objecções. 
- Distinção entre objecções reais e não reais. 
- As objecções reais como processo natural de qualquer compra. 

- As objecções reais como interesse real da compra. 
- Como lidar com as objecções. 
 
5.OS ERROS QUE DESTROEM A VENDA.  
- Os principais erros na venda e negociação comercial. 
- Como evitá-los e manter a atenção. 
- Estratégias para conhecer os seus produtos na perfeição. 

 
6.LIDAR COM O FRACASSO E A REJEIÇÃO 



   

 

- Análise e correcção da abordagem. 
- Aprender com os erros e adoptar a estratégia adequada.   
- Manter o optimismo e a determinação. 
 
7. O NETWORKING E A PARTILHA DE CONTACTOS 
  

Casos e exercícios práticos 
 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 

 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 
26, 27, 28, 29 e 30 de Abril de 2010 
 
Horário:  
15h30 às 21h30 
 
Formadora 

 
Dra. Helena Metello 
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, pela Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias. 
Formadora Certificada. 
 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 
 
Plano Fidelidade –Conheça as Vantagens. 
 
 
 

 
  

 
 


