
 
Estratégias de Sucesso para Potenciar as Vendas 

 
Público-Alvo 
 
Directores Comerciais, Gestores Comerciais, Chefes/ Supervisores de Vendas, Delegados/ 
Consultores Comerciais, Vendedores ou Técnicos Comerciais. 
 
OBJECTIVOS 
 
Conhecer Técnicas e Estratégias de Negociação orientadas para uma Atitude Comercial 
Vencedora. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Capacidades de Liderança e Animação 
 

• A capacidade para liderar e influenciar a equipa. 
• Especificidades da direcção e animação de vendedores. 

 
2. Gerir Prioridades  
 

• Análise pessoal: missões, tarefas, utilização do tempo e sequência de actividades. 
• Identificar as causas reais das suas dificuldades de organização. 
• Organizar para ser eficaz 
• Controlar e aplicar os princípios de uma boa gestão do tempo. 
• Hierarquizar e planificar as tarefas. 
• Ganhar tempo nas tarefas "administrativas". 
• Como gerir as urgências. 

 
3. Conduzir Reuniões Comerciais  
 

• Preparar reuniões eficazes 
• Distinguir o tema e o objectivo. O que quer obter no final de cada reunião? 
• Definir um plano de animação. 
•  Fazer passar informações e orientações 
• Como utilizar os suportes visuais para clarificar as suas exposições. 

 
4. Motivação e Envolvimento da Equipa 
 

• Animar e fazer participar 
• Saber encorajar e coordenar a participação 
• Como motivar os comerciais? 
• Como conseguir um duplo objectivo: Os resultados e a moral em graus elevados. 
• Os diferentes sistemas de motivação financeira e não financeira - suas vantagens e 

inconvenientes. 
• Os diferentes perfis dos comerciais: identificá-los e adaptar-se para os fazer evoluir. 
• Diagnosticar os pontos fortes e fracos da sua equipa. 
• Acompanhamento no terreno e avaliação– "Stress" positivo.  
• Saber reconhecer o êxito e o fracasso. 
• A delegação de missões como factor de motivação. 
• Manter o envolvimento individual 



   
 

 
4. O Processo da Mudança e a Equipa Comercial de Vendas 
 

• Reduzir o impacte de imprevistos 
• Medir o impacte de imprevistos nos negócios e na equipa. 
• Ser flexível para manter o desempenho comercial individual. 
• Utilizar os imprevistos para impulsionar o desempenho da força de vendas. 
• Recuperar após um imprevisto 
• Detectar oportunidades. 
• Definir prioridades a curto prazo. 
• Acompanhar o plano de acção com a equipa. 

 
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: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 de Novembro 
de 2010 
Horário: 18h00 às 21h00 
 
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 
 
Formadora 
 
Dra. Marta Reis 
Licenciada em Psicologia Social e das organizações no Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa. 
Formadora Certificada. 
 
Documentação de suporte/ Bibliografia Consultada 
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Formação. Lisboa: Edições Sílabo  
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McGraw-Hill  
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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. 



   
 

 
 

Projecto Co-Financiado 

 


