
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

Como Melhorar a Produtividade das Equipas de Vendas 
 

Público-Alvo 

Diretores Comerciais, Gestores Comerciais, Chefes/ Supervisores de Vendas, Delegados/ 
Consultores Comerciais, Vendedores ou Técnicos Comerciais. 
 
OBJETIVOS 

Identificar as áreas de melhoria (auditoria) 
Identificar uma metodologia de melhoria dos resultados comerciais. 
Avaliar os resultados conseguidos na equipa de vendas. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
• Criar uma estratégia comercial de crescimento; 

• Gerar crescimento ao satisfazer os clientes através da excelência dos processos; 

• Trabalhar de forma mais inteligente em vez de trabalhar mais;  

• Inovar, gerar novas idéias e desenvolver as capacidades para as tornar realidade; 

• Aumentar a eficácia da equipa de vendas; 

• Decidir ter mais vendedores ou maior produtividade; 

• Ajudar os seus vendedores  atuais a vender mais; 

• Ter os melhores produtos, conteúdos e serviços: o que é o valor; 

• Gerar a excelência comercial, através do desenvolvimento de talento de vendas e 

marketing; 

• Globalizar, criar oportunidades em todos os lugares, e expandir-se através do 

desenvolvimento dos mercados; 

• Desenvolver uma cultura de crescimento, inspirar e desenvolver pessoas e torná-las 

capazes de ajudar os clientes; 

• Definir um focus externo e comportamentos centrados no cliente; 

• Simplificar a estratégia comercial em ações específicas e prioridades; 



 

Departamento de Formação e Qualidade CCAH 2 

• Ter a imaginação para tomar riscos calculados em pessoas e em idéias, e o 

pensamento arrojado para imaginar uma forma melhor de obter resultados e a 

coragem de a tornar realidade; 

• Estimular a equipa de vendas com energia, através da inclusão e conexão com as 

pessoas, da lealdade e do compromisso; 

• Demonstrar a experiência para gerar crescimento, através da confiança e perspetiva 

que vêm do conhecimento profundo do mercado; 

• Identificar oportunidades de mercado, definir estratégias de execução e gerar 

dinheiro; 

   
Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 30– Formação Presencial 

Área de formação: 341 – Comércio 

Modalidade de Formação 

Formação Contínua  

Calendarização 

Período para a realização do curso:  

 De 20 a 23 e de 25 a 28 de Fevereiro e 01 de Março de 2013 

Horário: 

2ª a 6ª feira – das 18h às 21h 

Sábado – dia 23/02/2012 – das 09h às 12h e das 13h às 16h 

 

 

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. Mário Ferreira 

Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade do Porto. 

Formador Certificado.  

 

Observações 

Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São 
Jorge e Graciosa, a fim de realizar esta acção de formação profissional, com custos de 
deslocação financiados pelo programa Pro-Emprego. 
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A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é 
condicionada pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 
 
 

 


