
Percursos de aprendizagem que o ajudam a desenvolver esta competência:

Inteligência Emocional
Virtual SPIN® Selling Skills + Remote Selling  

Os comerciais de excelência são…
empáticos

Os comerciais de excelência são…
dinâmicos

As competências
comportamentais dos

comerciais de EXCELÊNCIA

INFOGRÁFICO

E os percursos de aprendizagem essenciais
para o seu desenvolvimento 

As competências profissionais mais hard dão-lhe acesso a um emprego
na área de vendas; mas as competências comportamentais (soft skills)

ajudam-no a incrementar a sua performance e a ser bem-sucedido!

Desenvolva competências de venda e negociação comercial que permitam à sua organização
diferenciar-se em mercados competitivos, através de soluções de aprendizagem

100% digitais, blended e presenciais. Saiba mais em: cegoc.pt

A capacidade empática destes comerciais permite-lhes 
praticar uma escuta ativa e criar laços de confiança junto 
dos seus clientes. Ao criarem este vínculo, ao tomarem o 
tempo necessário para descobrir as necessidades, desafios 
e expectativas dos seus clientes, constroem uma relação 
duradoura com eles. Esta confiança permite-lhes propor
as melhores soluções, adaptadas a cada contexto, sem se 
deixarem guiar apenas por soluções movidas unicamente 
pela rentabilidade.

O trabalho levado o cabo por estes comerciais é multifacetado
e sujeito a uma alta pressão, o que lhes exige uma elevada
resistência física e mental. Contudo, é possível trabalhar de 
forma célere e rigorosa, dando simultaneamente prioridade ao 
que é urgente e indispensável! É tudo uma questão de equilíbrio 
e de gestão do stress. Cuidar do seu bem-estar em ambiente
de trabalho também significa aumentar o seu dinamismo para 
converter novos clientes!

Percursos de aprendizagem que o ajudam a desenvolver esta competência:

Resiliência, eficácia e equilíbrio pessoal em contextos ágeis
Negociação comercial - 4REAL®  

Percursos de aprendizagem que o ajudam a desenvolver esta competência:

Contactar e persuadir clientes remotamente
Virtual PITCH Selling Skills + Remote Selling  

Percursos de aprendizagem que o ajudam a desenvolver esta competência:

Técnicas de venda
Atendimento ao cliente e gestão de reclamações 

Percursos de aprendizagem que o ajudam a desenvolver esta competência:

Liderança e gestão de equipas - 4REAL®
Product manager  

Os comerciais de excelência são...
persuasivos

Conhecer os produtos e os seus benefícios é importante,
mas estruturar os argumentos de acordo com o contexto
e desenvolver a argumentação e negociação adaptando-se
aos seus interlocutores é o que verdadeiramente fará
a diferença entre os bons profissionais de vendas e aqueles
que são excelentes! Estes profissionais de excelência possuem 
uma forte convicção e fornecem aos seus clientes provas
tangíveis dos aspetos diferenciadoras das suas ofertas e
serviços. Agilidade ao serviço da persuasão!

Os comerciais de excelência são...
perseverantes
Graças a qualidades como a motivação, a confiança ou
a perseverança, os comerciais de excelência não se deixam 
desencorajar facilmente. Dotados de uma boa dose de
assertividade, estes profissionais sabem como recompor-se 
rapidamente face a qualquer fracasso, e a sua tenacidade
é a chave principal para nunca desistirem. O seu otimismo
combinado com uma forte ambição é uma poderosa força 
motriz que lhes permite potenciar ao máximo os seus
próprios recursos para recomeçarem uma e outra vez.

Os comerciais de excelência são...
líderes
Estes comerciais possuem competências de liderança essenciais 
que lhes permitem ajustar-se a todos os tipos de personalidade.
A sua capacidade de agregar e convencer vários interlocutores,
ao mesmo tempo que revelam uma postura inspiradora, faz
realmente a diferença. Dentro da sua equipa, possuem um sentido 
de trabalho de equipa muito forte, favorecendo a transparência 
para gerar a confiança de todos. Esta vontade de colaborar e de 
trabalhar para o objetivo coletivo salienta todas as outras grandes 
competências comportamentais que caraterizam os comerciais
de excelência.
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