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Esta página é a Página 1 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante.  Use-as como referência e como guia para planear e 
conduzir uma formação interativa de uma reunião de vendas. Pretende ser um guia geral e não um guião.  Adicione os seus próprios exemplos e 
frases.

Esta é a página 1 das Notas do Gestor para a Folha de Apoio do Participante.  

O Erro Mais Comum é Ceder Demais e Demasiado Cedo  Notas 

Tempo Estimado 10 minutos  

Fim / Objectivos  
 

1. Informar sobre o objectivo geral da sessão (ver abaixo comentário 1 em Dicas de 
Formação e a Sugestão de Sequência). 

2. Mostrar Segmento Nº 1 do vídeo formativo que será usado para realçar o conteúdo 
formativo da página 1 sobre os erros comuns cometidos pela maioria dos negociadores. 

3. Dar alguns pontos-chave e exemplos de sua autoria que sirvam como suporte ao vídeo 
formativo. 

 

Dicas de Formação e 
Sugestão de 
Sequência 

1. Comece a sessão dizendo algo como, “O duplo objectivo desta reunião da equipa 
comercial é, em primeiro lugar, melhorar a nossa capacidade de fazer e obter cedências 
nas negociações; em segundo lugar, aprender a alcançar mais vezes acordos com ganhos 
mútuos (ganhar-ganhar)”. 

2. Diga algo como, “Um dos primeiros pontos-chave da sessão de formação de hoje é evitar 
alguns erros comuns que são cometidos pela maioria dos negociadores”. 

3. Diga “Usaremos o Vídeo Fazer e Obter Cedências na Negociação para realçar três erros 
comuns de negociação que estão resumidos na página 1 da vossa folha de apoio”. 

4. Mostre o Segmento Nº 1 do Vídeo Fazer e Obter Cedências na Negociação e faça uma 
pausa na altura sugerida. 

5. Peça a todos para lerem a página 1.   
6. Depois, indique alguns pontos-chave e exemplos de sua autoria que possam servir como 

suporte à informação do vídeo e da página 1.   
 

 


