
 

 
 
 
 

 

COMO VENDER E FIDELIZAR O CLIENTE 

 

Público-Alvo 

 

Colaboradores com funções comerciais e/ou de contacto directo com o cliente. 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 

Fornecer ferramentas técnicas inovadoras que permitam dotar os formandos com competências 

específicas para as exigências no domínio das vendas e fidelização do cliente. 

 

 

OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 

No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 

 

• Identificar e implementar técnicas de fidelização de clientes 

• Detectar e criar necessidades no cliente 

• Compreender e saber aplicar técnicas de venda 

• Conhecer um modelo eficaz para abordar os clientes 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Saber adaptar-se às exigências do mercado e do Cliente 

� O conceito de venda 

� A interligação entre a estratégia da empresa e a estratégia prática de venda 

o Técnica CRM (Costumer Relationship Management) 

o Reclamações e sugestões 

� A venda como processo centrado no cliente 

� Estratégias de fidelização do cliente 

o A fidelização a longo prazo 

 

2. Saber planear os contactos comerciais 

� Recolha de informação 



   
 

� Definição de objectivos 

� Informação sobre produtos e serviços a oferecer 

 

3. Criar e manter um clima de confiança com os Clientes 

� Como atender bem o cliente 

� Importância da qualidade no atendimento 

� A comunicação eficaz e o relacionamento interpessoal 

o Comunicação verbal e não verbal 

� Como se apresentar e apresentar a empresa 

 

4. Dominar as técnicas de fecho e consolidar a venda 

� Finalizar o atendimento 

� Como transmitir segurança à opção feita pelo cliente 

� A assistência e o serviço como instrumentos de fidelização 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 14 Horas – Formação Presencial  

Área de Formação: 341 - Comércio 

 

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso:  

Graciosa: 14 a 16 de Abril de 2011 

São Jorge: 19 a 21 de Maio de 2011 

 

Horário:  

5ª e 6ª feira – 18h00 às 21h00 

Sábado: 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00 

 

 

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 

Activo – exercícios práticos, simulações e role play 

 

 

 

 

 



   
 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua 

 

 

Formadora 

 

Dra. Marta Reis 

Licenciada em Psicologia Social e das Organizações no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa. 

Formadora Certificada. 
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