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NEGOCIAR & VENDER 
COM MENOS DESCONTO 

23 DE NOVEMBRO 



Negociar & Vender com menos desconto 

ALGUMAS DAS EXPECTATIVAS QUE NO INÍCIO DA SESSÃO OS PARTICIPANTES 

MANIFESTARAM E CONSIDERARAM RESPONDIDAS, NO FINAL DA SESSÃO 

 Melhorar argumentação, quando estamos a vender? 

 Pôr-me ao lado do cliente, para o entender melhor? 

 Estimular a abertura do cliente, com uma frase? 

 Diferenciação? 

 Fechar uma venda, antes de “apresentar a fatura”               

(antes de ter de discutir o preço)? 

 Avaliar quando o cliente já comprou e ainda quer “espremer” 

mais o preço? 

 Pressão, após entrega da proposta – Devo telefonar? Oferecer 

um pouco mais? Como não desperdiçar “cartuxos”? 

ALGUNS RESULTADOS AGREGADOS DAS OPINIÕES DOS PARTICIPANTES,  

NO FINAL DA SESSÃO 

Indicadores de Eficácia do Investimento 

Amostra recolhida dos indicadores da Sessão realizada em 25 de Outubro de 2016. 

Para acesso a mais resultados agregados, por favor, clique aqui. 

 

http://www.basilaris.pt/contactos


Negociar & Vender com menos desconto 

As pressões dos Clientes para esmagar preços aliadas às pressões internas para “fazerem os números” 

fomentam a recetividade aos “descontos suicidas” para combater os que a concorrência propõe.  

Para abreviarem o ciclo de vendas e vender valor em vez de desconto, os Profissionais de vendas têm de 

adotar a atitude certa, preparar estratégias e aplicar táticas que os Clientes valorizem e aceitem. 

Este programa trabalha a apropriada estrutura de Comunicação e as respetivas ferramentas para impulsionar 

uma tomada positiva de decisão, em condições benéficas para todas as partes e em tempos mutuamente 

convenientes.  
 

Programa 

• Lidar com Pressões de Preço 

• Identificar Perfis de Comprador  

• Negociar para Ganhar-Ganhar3 

• Fechar para Começar 

 

No final do Programa, os Participantes estarão capacitados para: 

• Adotar uma atitude propícia à negociação; 

• Preparar interações de venda consultiva que impulsionam positivamente os negócios; 

• Promover um intercâmbio proveitoso de informação, respondendo às objeções / preocupações dos clientes; 

• Evidenciar os fatores de aproximação das posições de comprador e vendedor e, com base neles, construir 

demonstrações de valor que os stakeholders do cliente reconheçam e valorizem; 

• Preparar e aplicar estratégias de negociação que otimizam os resultados para o Cliente, Organização de 

Vendas e Profissional de Vendas.  

 

 

Data: 23 de Novembro 
  

Horário: 09:00h às 18:00h com 

Intervalos para Almoço e Coffee-

Breaks 
  

Local: Instalações da Basilaris 

em São Domingos de Rana 
  

Destinatários: Todos os 

profissionais da área Comercial 
 

Preço: 150,00€ + IVA 

   

Para se inscrever nesta sessão, 

ou obter mais informações, 

contacte-nos através de  

basilaris@basilaris.com ou 

214697973. 

mailto:basilaris@basilaris.com

