
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

Fidelização (aumentar as vendas nos clientes atuais) e Atração de Novos 

Clientes 
 

Público-Alvo 

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

  
Fidelizar os seus clientes e torná-los em embaixadores do seu negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
•  Descobrir a opinião dos clientes à cerca do seu negócio, e saber o que fazer a seguir; 

• Identificar como se pode ganhar com a experiência do cliente: ver de fora para dentro; 

• Criar a diferenciação na experiência oferecida aos clientes, entregar soluções 

consistentes e desenvolver o ADN da companhia; 

• Conceber melhores experiências do que a concorrência oferece para os seus clientes 

alvo; 

• Fazer da reclamação uma oportunidade de melhoria do negócio e de fidelização; 

• Manter clientes para sempre: os fatores e atitudes de sucesso; 

• Tornar-se competitivo através da atenção às necessidades e perceções do cliente; 

• Criar novas necessidades aos seus clientes, e facilitar as soluções com flexibilidade; 

• Introduzir na organização as práticas para estar à frente nas tendências de mudança; 

• Reorganizar a sua estrutura de acordo com as expectativas geradas nos clientes; 

• Descobrir a opinião dos clientes àcerca do seu negócio, e saber o que fazer a seguir; 

• Fidelizar os seus clientes e torná-los em embaixadores do seu negócio; 

• Identificar como se pode ganhar com a experiência do cliente: ver de fora para dentro; 
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• Criar a diferenciação na experiência oferecida aos clientes, entregar soluções 

consistentes e desenvolver o ADN da companhia; 

• Conceber melhores experiências do que a concorrência oferece para os seus clientes 

alvo; 

 
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 15 a 19 de Abril de 2013 

Horário: 

2ª a 6ª feira – das 15h30 às 21h30 

  

 

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. 
 
A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é 
condicionada pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 
 
 



 

Departamento de Formação e Qualidade CCAH 3 

 


