
NEGOCIAçãO COMERCIAL: TéCNICAS, ESTRATéGIAS E TáTICAS (NíVEL 1) - 4REAL®
Para além da venda: saber negociar

Duração: 2 dias

Tipologia: 4REAL Blended

Para quem?: Técnicos comerciais, vendedores e delegados
comerciais.

Referência: 163
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:preparar metodicamente as negociações;
desenvolver um estilo eficaz de negociação;
escolher a estratégia negocial adequada a cada situação;
usar técnicas específicas para se afirmar face às pressões táticas e
às “armadilhas” dos compradores;
equilibrar o poder negocial.

Métodos: O método utilizado privilegia:a utilização de roleplay,
autodiagnósticos e trabalhos de grupo;
Estudo de casos para descobrir e pôr em prática as ferramentas e
os métodos necessários para o êxito de qualquer negociação
comercial: domínio de recursos, grelha de argumentação
comparativa, matriz concessões/contrapartidas.

Os seus clientes são exigentes e querem sempre negociar as condições financeiras? A adoção da
abordagem 4REAL® neste percurso formativo permite-lhe desenvolver as suas competências negociais de forma a concluir acordos
financeiramente vantajosos! Descubra como este percurso, que considera as suas necessidades individuais e que o incentiva
verdadeiramente à mudança de comportamentos no seu contexto real de trabalho, pode melhorar a sua performance e melhorar os
seus resultados!
 

 

Face a concorrência agressiva e a clientes dispostos a obter mais gastando menos, ao comercial de hoje não basta usar argumentação
adequada e demonstrar os benefícios da oferta. Mesmo quando a venda parece conseguida, o negócio está longe de estar garantido.

No curso de formação Negociação comercial, os participantes adquirem as técnicas de negociação necessárias para concluir o acordo,
trocando concessões por contrapartidas de forma rentável e assegurando, simultaneamente, a confiança para criar valor na relação
futura com o cliente.

 



Programa

  MOBILIZAR E PREPARAR

O quê
Mobilizar e comprometer os participantes no processo de desenvolvimento das suas competências de negociação comercial;
Diferenciar a venda da negociação;
Saber como preparar negociações ganhar-ganhar.

Como?
Trigger Vídeo;
Classe virtual;
Módulo digital interativo para explorar conceitos e ferramentas;
Practips;
Jobaid para revisão e consulta.

    DESENVOLVER, PARTILHAR E TREINAR

O quê
1ª Parte – Formação Presencial (1 dia / 7 horas)
Compreender a dinâmica da negociação

Características globais das negociações e especificidades da negociação comercial.
O processo negocial: etapas e objetivos.

Aumentar a compreensão mútua para melhor conhecer as posições e os interesses do seu interlocutor

Saber distinguir posições, interesses e critérios de decisão.
Enquadrar a negociação: clarificar o contexto e estabelecer uma relação positiva e facilitadora do processo negocial.
Usar as técnicas de controlo do diálogo para obter e partilhar informação.
Expressar o seu acordo ideal, sustentando-o em argumentos… e resistir à tentação de fazer, de imediato, concessões.
Escutar os pedidos iniciais da outra parte sem entrar, de imediato, na negociação.

Alguns exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a desenvolver
face aos aspetos de melhoria identificados.

Contruir uma solução satisfatória para ambas as partes

Convencer a outra parte da legitimidade dos seus pedidos:
repetir os seus argumentos, explicar as suas necessidades e o seu propósito;
saber usar a argumentação persuasiva para apoiar as propostas e contrapropostas.

Aprofundar as objeções, compreender a necessidade por detrás do pedido:
saber tratar as objeções mantendo um clima de concordância.

Propor/Procurar novas soluções.
Trocar, de forma equilibrada, concessões por contrapartidas:

controlar o desenrolar da negociação: sínteses parciais, reenquadramento e check-up de pontos de acordo;
dominar a dinâmica da troca de concessões por contrapartidas.

Alguns exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a desenvolver
face aos aspetos de melhoria identificados.

2ª Parte – Formação à distância

Módulo elearning e questionário de autodiagnóstico: “Estilos e estratégias de negociação”



3ª Parte – Formação Presencial (1 dia / 7 horas)
Compreender as duas orientações estratégicas da negociação.

A negociação integrativa e a negociação distributiva.

Conduzir a negociação comercial

Equilibrar a relação de poder no seio da negociação comercial:
Avaliar a relação de forças entre as diferentes partes: O poder negocial será relativo?
Distinguir poder real de poder expresso na mesa da negociação;
Fatores de poder na negociação comercial;
Saber equilibrar o poder quando a relação de forças é desfavorável.

Lidar com as manobras táticas e identificar as “armadilhas” dos compradores
Princípios táticos da negociação competitiva: controlo das concessões e exigência de contrapartidas.
Identificar e saber resistir às “armadilhas” do comprador (ameaça da concorrência, simulação de urgência, ultimato…).

Alguns exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a desenvolver
face aos aspetos de melhoria identificados.

Concretizar o acordo

Técnicas e procedimentos de pré-fecho: influenciar o acordo final.
Fechar um acordo a longo prazo:

Formalizar, de forma precisa, o acordo;
Salientar os benefícios mútuos do resultado e agradecer à outra parte.

Alguns exercícios práticos e outputs!

Estudo de caso e simulação, seguida de feedback estruturado acerca de boas práticas a implementar e estratégias a desenvolver
face aos aspetos de melhoria identificados.

Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática

Identificar prioridades de mudança e elaborar o seu Plano de Ação.

Como?
Metodologia ativa e prática que recria os ambientes da negociação comercial, através da qual os participantes serão
incentivados a participar em atividades como:

estudos de caso seguidos de feedback estruturado que permitem a análise e partilha de boas práticas na condução de
negociações;
construção e partilha de Plano de Ação Individual.

Profiler;
Módulo digital interativo para explorar conceitos e ferramentas.

  CONSOLIDAR, APLICAR E IMPLEMENTAR

O quê
Facilitar a aplicação dos conceitos e a concretização dos objetivos identificados no Plano de Ação Individual;
Personalizar e reforçar a sua performance enquanto comercial, de acordo com as necessidades individuais de cada
participantes;
Possibilidade de aprofundar de acordo com a sua preferência uma de duas questões:

Como negociar recorrendo às TIC?
Sou criativo nas minhas negociações?

Como?
Practips;
Classe virtual;
Módulos digitais interativos para explorar conceitos ou ferramentas;



Infográficos e Jobaids para revisão e consulta;
Learning Community.

Advantages

Um método testado para preparar as negociações: depois da formação a maioria dos participantes refere-o como uma mais-
valia importante para a sua prática.
Ritmo intensivo de simulação-análise-reflexão que mantém a dinâmica de aprendizagem.
Métodos de simulação e treino especialmente adaptados à aprendizagem das competências de negociação.
Um “caixa de ferramentas” essencial: técnicas específicas para cada passo da negociação, scripts para encontrar saídas
racionais para as situações difíceis.
Garantia de desenvolvimento e continuidade da aprendizagem através da abordagem 4REAL:

As várias etapas que constituem o percurso e que potenciam o maior envolvimento, compromisso e suporte à transferência,
nomeadamente o enfoque na performance.
O suporte da plataforma Learning Hub o que permite ao participante a visualização imediata de todo o percurso identificando
o caminho a percorrer e o que já realizou.

4REAL®

A primeira solução formativa a integrar a personalização dos percursos de aprendizagem e a sua transferência para o contexto real
de trabalho, de forma visível e mensurável.
 
A solução formativa 4REAL® (Real Efficient Adapted Learning), que de uma forma holística integra a personalização dos percursos
de aprendizagem com a sua transferência para o contexto real de trabalho, assegurando, por isso, resultados imediatamente
visíveis e mensuráveis para indivíduos, equipas e organizações.
 
Através da nova abordagem integrada 4REAL®, a CEGOC procura apoiar as organizações a ultrapassarem os seus principais
desafios de mudança, num contexto de aceleração tecnológica e, simultaneamente, de escassez de recursos; de forma a satisfazer
as crescentes necessidades de profissionalização dos seus colaboradores.
 
É desta forma que exploramos as vantagens do digital, envolvemos e desafiamos os participantes, melhoramos a sua experiência
de aprendizagem e promovemos a melhoria contínua do seu desempenho individual e coletivo – através da incorporação das
melhores práticas internacionais de aprendizagem em contexto real de trabalho.

https://www.cegoc.pt/4real/


Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/163

Datas e cidades: 24 Julho 2019 – Referência: 163

Lisboa

09 Out - 11 Nov 2019 03 Dez - 17 Jan 2020

Porto

02 Dez - 16 Jan 2020


