
Persuadir num só pitch! 

Desenvolver competências de influenciar

Numa era de curta atenção, 
tudo se resume a uma só 

oportunidade



PERSUADIR NUM SÓ PITCH!

• Debater o papel dos vendedores num mundo cada vez mais desmaterializado

• Adaptar as técnicas de vendas aos novos desafios que o desenvolvimento

económico introduz

• Aprofundar técnicas de persuadir, influenciar no mundo digital

• Desenvolver atitudes que relevem a importância da manutenção e do foco no

cliente

OBJECTIVOS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Pecha Kucha - Um pitch inicial

2. Introdução - Vender é uma arte 

que nasce connosco

3. O que mudou no mundo das 

vendas

4. O novo ABC das vendas – Como 

desenvolver as 3 qualidades 

chave

 Sintonia: Focarmo-nos nos 

outros.

 Flutuar: Permanecer à tona 

”num oceano de rejeição“.

 Clareza: Ser o guardião da 

informação e da solução

 Exercícios

5. Como utilizar as 3 competências 

chave

 Apresentação

 Improvisação

 Serviço

 Exercícios

6. Pecha Kucha - Um pitch final

www.eicformacao.pt

DESTINATÁRIOS

• Profissionais com funções de negociação e vendas que pretendam melhorar as suas 

técnicas de comunicação e a sua capacidade de persuasão perante diversos 

interlocutores



Inscrições

Telefone

924 184 572

Email

eicformacao@eicformacao.pt 

FORMADOR

Pedro Maria Castaño

Licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, Pós-Graduado
em Gestão Estratégica e Empresarial e em Sociologia Económica e das Organizações. É
Coordenador Geral do Grupo SQ (Soluções Qualidade) e Gerente da eiC Formação.
Consultor com mais de 20 anos de experiência. Foi Director de Recursos Humanos e
Director Geral de diversas Empresas Industriais e é Auditor de Sistemas de Gestão da
Qualidade.

www.eicformacao.pt

IINFORMAÇÕES ADICIONAIS

* A todos os valores acresce IVA à taxa
legal em vigor.

Inclui:

 Participação na acção;

 Apresentação em formato digital;

 Certificado;

 Coffeebreak

1 participante 270€ *

PERSUADIR NUM SÓ PITCH!

DURAÇÃO: 16 Horas | HORÁRIO: 9h às 18h

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Lisboa 


