
FERRAMENTAS 
DE NEGOCIAÇÃO
21/09/2021 

PRESENCIAL
das 9:00 às 13:00

Na VR2P - Consultoria Estratégica, elevamos negócios promissores a patamares superiores, com base em 
métodos de desempenho executivo e estratégia empresarial. Trabalhamos de acordo com os nossos valores 
CRIAR: Confiança, Responsabilidade, Integridade, Alegria e Resultado.

PCI · Creative Science Park Aveiro Region
Via do Conhecimento, Edifício Central
3830-352 Ílhavo, Portugal

(+351) 234 243 892
geral@vr2p.pt



O QUE SIGNIFICA NEGOCIAR?

“Negociar é satisfazer determinados interesses em troca de algo – é um jogo 

de processo de influência para atingir os objetivos desejados, (…) é preciso 

treinar conhecimento, técnicas e atitude”

- José Carlos Pereira

OBJETIVO

A negociação está presente nas nossas vidas e servimo-nos dela para 
alcançar objetivos pessoais e profissionais, para resolver conflitos e obter 
desfechos satisfatórios em diferentes aspetos.

Nem toda a gente nasce, à partida, com aptidão para negociar, mas podemos 
aprender técnicas e ferramentas que nos ajudam a obter melhores resultados. 

23
SET

FERRAMENTAS 
DE NEGOCIAÇÃO



Se trabalha na área de vendas certamente já se questionou “Como faço para 

conquistar mais clientes?” ou “O que devo fazer para vender mais?”.

Com este curso, irá trabalhar ferramentas e técnicas de apoio aos vendedores no 

alcance de melhores resultados, e na criação de relações mais duradouras com os 

seus clientes.

SOBRE A FORMAÇÃO

O QUE SEREI CAPAZ DE FAZER NO FINAL DO CURSO?

 ᷅ Identificar claramente o  objectivo negocial e escolher a estratégia mais adequada 

para o atingir.

 ᷅ Preparar-me para todos os cenários negociais e ter bem claras as minhas alternativas.

 ᷅ Assumir a liderança da negociação.

 ᷅ Não vender por menos valor que realmente poderia vender/não comprar por mais 

do que o necessário.

 ᷅ Fechar a negociação com sucesso e com a porta aberta para negociações futuras.

MATERIAL NECESSÁRIO
Suporte para notas (material de escrita à mão ou em formato digital);

Vontade de sair da zona de conforto.

A QUEM SE DESTINA

Directores Comerciais, Comerciais, Responsáveis de Compras, Compradores.



CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

PROCESSO
 ᷅ Criar Empatia.

 ᷅ Adoptar o estilo negocial adequado.

 ᷅ Usar a comunicação como feramenta.

3.

SUCESSO NEGOCIAL
 ᷅ Fechar o negócio.

 ᷅ Deixar o próximo bem encaminhado!

4.

2. PREPARAÇÃO
 ᷅  Objetivos

 ᷅ Alternativas – as minhas e as dos 

outros!

 ᷅ Antecipar Objecções

 ᷅ Preparar cedências e contrapartidas

1. DESAFIOS DE NEGOCIAÇÃO
 ᷅ Porquê Negociar?

 ᷅ Coopetição na negociação(win-win)

 ᷅ Mitos, medos e o factor EGO!!!



A VR2P  reserva ainda o direito de utilizar a sua imagem 
através de fotografias e gravações feitas no decorrer do 
evento, para fins de divulgação do workshop e das suas 
atividades, podendo, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos seus 
canais de comunicação. 

A VR2P  reserva o direito de cancelar  ou adiar o evento, 
comprometendo-se, em caso de cancelamento, à devolução 
do valor investido. No caso de cancelamento por parte do 
aluno, este poderá usar o valor investido em forma de crédito 
para outra formação ou edição do curso em questão.

57€
+iva

4 HORAS
9:00 - 13:00

c/ coffee break

DESAFIOS DE NEGOCIAÇÃO
PREPARAÇÃO 

Coffee break (15min.)

PROCESSO
SUCESSO NEGOCIAL



PCI · Creative Science Park Aveiro Region
Via do Conhecimento, Edifício Central
3830-352 Ílhavo, Portugal

(+351) 234 243 892
geral@vr2p.pt

www.vr2p.pt

FALE CONNOSCO

Para esclarecimento de dúvidas ou necessidade de 

saber um pouco mais sobre a formação, contacte-nos 

através do email ou telefone abaixo indicados. 

Temos todo o gosto em falar consigo!

http://www.vr2p.pt
https://www.linkedin.com/company/vr2p-consultoria-estrategica/
https://www.facebook.com/vr2pconsultoriaestrategica/
https://www.instagram.com/vr2p_consultoriaestrategica/
https://www.youtube.com/channel/UCrwMJwjjVGIGsXzrFrw6LDw
https://api.whatsapp.com/send?phone=351%20965%20557%20718

