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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #104377)

Ficha da Ação

Título Técnicas comerciais de venda e negociação para professores de Economia e Contabilidade
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 11753131    Nome Carina Heliana Abreu Moura de Carvalho Meireles    Reg. Acr. CCPFC/RFO-36640/16
Componentes do programa    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Atualmente exige-se que a escola desenvolva nos alunos um perfil de competências muito vastas (PASEO), tendo os
docentes de se multiplicar nos saberes e nas técnicas para dar o melhor contributo à sua capacitação para uma boa e
célere integração na vida ativa. Isso provoca novos desafios pedagógicos aos docentes e instiga-os à procura de novas e
inovadoras formas de resposta. 
São muitas as escolas que oferecem percursos alternativos aos alunos, sendo grande a variedade de temáticas que, via
ensino profissional, foram disponibilizadas. Esta ação que propomos visa uma atualização de conceitos e a exploração de
novas metodologias de abordagem negocial e comunicacional, que respondem à necessidade dos professores que
lecionam este tipo de cursos, pois abrange várias temáticas fundamentais para melhorar a qualidade do ensino
profissional.
Objetivos a atingir
Adquirir os conhecimentos das técnicas de negociação.
Assinalar os conhecimentos necessários para preparar, conduzir e encerrar com êxito uma negociação.
Identificar as exigências do mercado e dos clientes.
Verificar aspectos importantes no ato de venda e negociação.
Adquirir métodos de planeamento de entrevista de vendas.
Conhecer e aplicar os mecanismos de argumentação.
Aplicar conceitos e técnicas aprendidas.
Conteúdos da ação
Sessão de abertura (1h)

A negociação, conceitos básicos. (3h)
– Definições de negociação
– A negociação e a venda
– Estilos de negociação

Fases da negociação. (3h)
– Preparar a negociação
– As principais etapas
– Conduzir e fechar uma reunião de negociação

A negociação: as pessoas. (3h) 
– Principais Características
– Perfil de Negociador

Técnicas de negociação - Comunicação eficaz. (3h)

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25
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– O poder da comunicação na negociação
– Uma comunicação bem sucedida
– Programação Neuro-Linguística (PNL) na negociação
– As técnicas de PNL na Negociação
– Utilizar padrões de linguagem verbal e não verbal

A negociação, estratégias e táticas. (3h)
– Estratégias negociais
– Táticas negociais 

A parte dos dez (3h)
Os dez maiores erros em vendas.
Dez formas de melhorar a forma como se vende.
Dez formas de dominar a arte de vender.
Dez melhores formas de fechar uma venda.
Entrevistas de Venda (6h). 
Realização prática de roll-plays.
Metodologias de realização da ação
A metodologia de trabalho é de cariz teórico-prático, com a realização prática de roll-plays. Ao longo das sessões, serão
utilizados os métodos expositivo, interrogativo e ativo. A dinâmica das sessões está pensada para se partir dos
conhecimentos prévios e da prática dos/as formandos/as para uma análise e exploração pormenorizada de cada tema de
forma a facilitar a atualização/aquisição de novos conhecimentos.
Paralelamente ao diálogo e à exposição de conteúdos haverá sempre lugar à realização de pequenos exercícios/trabalhos
em grupo ou individuais, como forma preferencial de facilitação da consolidação dos conhecimentos.
Haverá ainda lugar para uma abertura, com a clarificação da forma de funcionamento do curso, dos respetivos conteúdos
e objetivos, bem como do processo de avaliação.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Assiduidade/Pontualidade e Participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo - 60%
Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Bibliografia fundamental
Celeste, P., Moniz, L. B., 52 Métricas de Marketing e Vendas , Avalie Todas as Semanas o Sucesso do Seu Negócio,
Sabedoria alternativa.
Serra, E.M., Direção e Gestão de Força de Vendas, Vida Económica, 2012.
Ortega, M., Sucesso em Vendas, Bnomics, 2012.
Perfil dos Alunos à saída da escolaridade
obrigatória:https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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Data de receção 10-01-2019    Nº processo 103918    Registo de acreditação CCPFC/ACC-103305/19
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