
 
 
Formação Integrada de Vendedores 

 
Público-Alvo 
 

Directores e Chefes de Vendas, Responsáveis de Equipas de Vendas, Técnicos de comerciais, 
Vendedores e Delegados Comerciais com experiencia na área da venda e da negociação e que 
queriam com esta acção de formação fazer uma reciclagem de conhecimentos. 
 
Objectivos 
 
No final da acção os participantes deverão estar aptos a: 
- A conduzir a entrevista de vendas da forma mais adequada a cada cliente / situação 
- A utilizar os modelos de comunicação aplicáveis à entrevista de vendas 
- A lidar com objecções, gerir conflitos e situações de stress 
- A desenvolver potencial criativo na resolução de problemas 
Criar/homogeneizar competências comerciais comuns. Complementarmente pretende-se 
também: 

• Orientar o grupo para o cliente e para o “caderno de encargos” do cliente. 
• Criar competências no domínio da gestão comercial, em especial no domínio do 

Marketing Operacional e das Estratégias de Preços. 
• A prospecção comercial directa e indirecta. O planeamento da venda. 
• Coaching negocial: As fases, os métodos e as variáveis cruciais: tempo, informação e 

poder negocial. 
 

Conteúdo Programático 
 

Módulo I – Negociação e Comunicação no Processo de Venda 
 
A imagem do vendedor 

• O vendedor como homem de Marketing 
• O primeiro contacto: impacto da imagem 
• O estereótipo do vendedor e suas consequências no estabelecimento da relação 

comercial 
 
A Entrevista de Vendas 

• A escuta atenta 
• Assertividade: conceito fundamental em venda 
• Lidando com objecções e conflitos 
• Atitudes de comunicação: categorização 
• Contributos da AT (Análise Transaccional) e da PNL (Programação Neuro-Linguística) 

para a actividade de vendas 
 
Técnicas de resolução de problemas 

• Desenvolvendo o potencial criativo segundo Eduardo de Bono 
• Jogo dos “Seis Chapéus” 
• O stress e a função vendedor 

 
 
 



   
 

 
Módulo II – Formação Comercial 

 
O cliente, como “coacher” da sua força de vendas; o caderno de encargos do cliente no 
negócio da construção civil.  
Os 4 P´s e C´s; Os canais e os circuitos de distribuição.  
As estratégias genéricas de preços em função dos quadros competitivos. 
O planeamento do trabalho comercial 
O planeamento da venda: a preparação, o contacto, o tratamento das objecções e o fecho da 
venda. 
As determinantes dos preços; Os 3 C´s. Os custos e as margens comerciais. Aplicações ao 
negócio. 
A dinâmica negocial. Como criar poder negocial? Aplicações em “role playing” de escuta activa. 
A negociação baseada em princípios. Aplicações. 
 
 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 48 – Formação Presencial 
Área de formação: 341 – Comércio  
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso:  
Módulo I – 25, 26, 27, 28 e 29 de Outubro de 2010 
Módulo II – 15, 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2010 
 
Horário:  
15h00 às 20h00 
Dias 29 de Outubro e 19 de Novembro: 15h00 às 19h00 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 
 
Dr. António Paraíso  
Licenciatura em Assessoria de Gestão pelo ISCAP 
MBA Executivo em Marketing pela Escola de Gestão do Porto 
Formador e Consultor Certificado 
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