
duração 
14 horas 

 
datas de realização 

a definir 
 

horário 
Das 9h30 às 13h00 

e das 14h00 às 17h30 
 

preço de inscrição 
145 € 

 
este valor inclui: 

. documentação 
. certificado de formação 

 
valores isentos de IVA 

 
a inscrição só fica completa 

após o pagamento 
 

descontos 
20% de desconto para quem 

efetivar (pagar) a inscrição até 
1 mês antes do início da for-

mação. 
 

nota 
os descontos não são acumu-

láveis 
 

local de realização 
Instalações da UNAVE/ 
Universidade de Aveiro 

 
inscrições e informações 
sandra.mota.veiga@ua.pt 

www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Uma das primeiras tarefas na conquista de um cliente, depois de o descobrir como 
potencial, é o primeiro contacto. Este primeiro contacto, que na maioria das vezes é 
realizado via e-mail e telefone, determina o sucesso dessa relação comercial. 
Esta formação pretende que essa 1ª tarefa seja realizada de forma a aumentar a 
eficácia desses contactos.  
 
objetivos gerais 
Dotar os formandos de conhecimentos e práticas que lhes permitam desenvolver e 
melhorar a eficácia dos contactos comerciais. 
 
destinatários 
Profissionais de vendas, atuais ou futuros, bem como a todos aqueles que pretendam 
desenvolver as suas competências comerciais. 
 
conteúdos programáticos 
• A importância da sua imagem e a da empresa 
• Competências de relacionamento 
• Os comportamentos e atitudes a adotar no relacionamento com os clientes 
• Regras de Comunicação 
• Os fatores determinantes no contacto: 20x4 
• Personalizar a relação: a escuta ativa e a reformulação 
• Treinar a empatia 
• Responder às principais objeções assertivamente 
• Analisar as expectativas e problemas do cliente, enfoque na solução 
• TREINO.  

Aumentar a Eficácia dos Contactos 
Comerciais 

A coordenação científico-pedagógica e a formação é da responsabilida-
de da Prof.ª Judite Maria Manso docente de Marketing e Vendas na 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da Universidade de 
Aveiro. É Diretora Geral no IPRC – Instituto Português de Relações 
com o Cliente. Desenvolve funções de Consultoria nas áreas de Ges-
tão, Comercial, Estratégica, Marketing e Comportamental. 
É formadora, desde 2004, em algumas das mais conceituadas PME´s, 
ramo industrial, comercial e serviços. 

formadora e coordenadora 


