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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. 
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Actividade de Brainstorm: Planeamento de Pré-Chamada - O que Deve Fazer? Notas 

Tempo Estimado 20 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. Criar uma lista de actividades de pré-chamadas usadas actualmente pela equipa 
comercial.  

 

Dicas de Formação 
e Sugestão de 
Sequência 

1. Comece esta sessão dizendo algo como, “o objectivo desta parte da reunião de 
vendas é melhorar a nossa capacidade para planear mais efectivamente 
chamadas de vendas.  Vocês já fazem isto bem, mas quero usar a reunião de hoje 
para partilhar algumas dicas práticas e linhas de orientação sobre o planeamento 
de pré-chamadas”. 

2. Diga algo como, “vamos começar com uma actividade de brainstorm para criar 
uma lista de coisas que façam actualmente quando estão a planear uma chamada 
de vendas. Por favor preencham individualmente o Passo 1 da Página 1”.  Por 
favor preencham individualmente o Passo 1 da Página 1”. 

3. Depois de todos terem terminado de fazer o Passo 1, divida a equipa de vendas 
em dois ou mais pequenos grupos com 2 a 5 pessoas em cada um.  Diga a cada 
grupo que tem cerca de 10 minutos para consolidar as suas respostas do Passo 1.   
Se possível, tenha quadros suficientes para que cada grupo possa escrever as suas 
respostas num deles. 1 intitulada “Discussão em Grupo”.  Caso contrário, cada 
grupo pode escrever o seu brainstorm na parte de baixo 1 intitulada Passo 2. 

4. Quando todos os grupos tiverem terminado a actividade de brainstorm, um porta-
voz de cada grupo deve ler em voz alta a sua lista de actividades de pré-chamada.   
Incentive todos a escreverem as respostas na caixa designada como Passo 2.  
Deve elogiá-los pelas respostas e acrescentar alguns conselhos adicionais da sua 
autoria. 

 


