
 
 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

 

Criação e Lançamento de Novos Produtos e Serviços 

 

 

Público-Alvo 

 

Directores Comerciais, Gestores Comerciais, Chefes ou Técnicos Comerciais, e Técnicos de 
Marketing. 
 

OBJECTIVOS 

 

Examinar os processos normativos utilizados pelas empresas de sucesso para o 
desenvolvimento e lançamento de novos produtos e serviços 
Analisar os rácios e razões de sucesso / falhanço de novos lançamentos para ilustrar a 
optimização do processo e definir um tableau de bord para assegurar o êxito 
Demonstrar que os factores de sucesso não residem no tamanho das empresas, mas sim na 
disciplina e astúcia com que o processo é seguido 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 O modelo de gestão do processo utilizado pelas empresas de sucesso 
 Metodologias de análise e avaliação de mercados utilizados por empresas de sucesso: Market 
Intelligence model 
O cliente parceiro 
Planeamento Q.B. 
SWOT ou OPPMAX? Como identificar oportunidades 
Técnicas de sondagem e teste de novos produtos e serviços 
Break-even, Payback e metas 
Como acelerar o processo sem risco 
 Maximizar as probabilidades de êxito na fase de lançamento: roll-outs 
Quanto e como investir em Marketing 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 30– Formação Presencial 

Área de formação: 342 – Marketing 
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Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso:  

11 a 16 de Junho de 2012 

 

Horário:  

2.ª a 6.ª Feira: 16h30 às 21h30 

Sábado: 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00 

 

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. 
 
 

 
 

 


