
Quando o cliente pede um desconto alegando que 

o budget é menor, o que você faz?  

 

Concede o desconto para ficar dentro do budget?  

 

Concede desconto, mas pede algo em troca?  

 

Será que clientes declaram seus pontos de 

resistência em uma negociação? 

 

Se você tem essas dúvidas, esse curso é para 

você 

Alguns temas desse curso faziam parte do 

conteúdo do curso ‘Técnicas de Prospecção’, 

mas sentimos necessidade de aprofundar o 

conhecimento em um curso somente focado 

nessa etapa do processo de vendas. 

 



Aviso em uma 
delicatesse em 
Nova York 
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A quem estiver intetressado em pechinchar o preço dos 
nossos sanduiches: 

Teremos o maior prazer em aumentar o valor para poder 
dar um desconto 



Quais os 
objetivos 
desse curso? 
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Apresentar aos participantes os principais conceitos da 

negociação em um cenário B2B, de forma que possam aplicar no 

dia-dia. 

 

Os participantes irão conhecer métodos da negociação 

competitiva e integrativa (ganha –ganha), além de técnicas de 

negociação para diferentes perfis comportamentais. 

 

Conseguirão entender como negociar melhor mesmo em uma 

situação altamente competitiva, quando o foco é baixar preços, 

bem como melhorar  negociações colaborativas. 



Metodologias 
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Explanações, aplicação dos conceitos através de exercícios 

práticos, individuais ou em grupo (para in company), com 

atividades que possibilitem a aplicação das teorias no dia-dia.  

 

Usamos e abusamos de filmes e exercícios de reflexão utilizando 

cases reais. 

 



Formatos e 
carga horária IN COMPANY 

Carga  horária: 12hs 

dividido em dois dias 

Este formato é ideal 

para equipes de 

vendas que precisam 

de atualização ou de 

desenvolver 

habilidades. 

Vantagens: Dinâmicas 

em grupo, curso 

customizado para a 

realidade da empresa. 
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INDIVIDUAL 

PRESENCIAL 

Carga  horária: 7hs 

em um dia. 

Este formato foi 

desenvolvido para as 

necessidades 

individuais do 

vendedor. 

Vantagens:  O 

vendedor escolhe 

melhor dia para 

participar e o curso tem 

formato de mentoria. 

INDIVIDUAL POR 

SKYPE 

Carga  horária: 5 dias 

consecutivos 

Este formato é ideal 

para quem está em 

outro estado ou prefere 

participar sem se 

locomover. 

Vantagens:  O 

vendedor pode 

escolher o horário e o 

curso tem formato de 

mentoria. 



Conteúdo 
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O impacto da prospecção na negociação e como argumentar antes da 

negociação 

Filme para contextualização 

Estratégias  e táticas da negociação competitiva 

• O MAAN 

• Ponto de resistência 

• Ofertas iniciais e finais 

• Concessões 

• Táticas duras de negociadores 

Estratégias e táticas da negociação integrativa 

• Necessidades e objeções do negociador 

• Minimização das diferenças 

• Compreendendo o problema 

Dinâmica de grupo 

Negociação – estratégia e planejamento 

A comunicação na negociação 

Como negociar com diferentes perfis comportamentais 

• Qual o seu perfil? 

• O executor 

• O Comunicador 

• O Analista 

• O Planejador 

Filme para contextualização 

O fechamento em vendas B2B – vendas complexas  e vendas simples 

A linguagem corporal na negociação e fechamento 



Qual o impacto deste 
curso? 
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Após o curso você ou sua equipe serão 

capazes de: 

• Entender como negociar em ambiente 

competitivo; 

• Como trocar concessões; 

• Como se sair bem com táticas duras do 

outro negociador,  

• Melhorar a comunicação verbal e não 

verbal em uma negociação; 

• Entender como os diferentes perfis 

comportamentais negociam e muito 

mais! 

 



Quer informações sobre 
investimento? 
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Para informações sobre investimentos 

precisamos saber as suas necessidades. 

Por que? Porque os valores podem sofrer 

alterações assim como o conteúdo. 

 

Para marcar uma call com a Myrian 

Mourão por Skype, acesse a agenda: 

 

 

https://calendly.com/myrianmourao/curso-prospeccao-individual?month=2019-08&date=2019-08-05&back=1


www.myrianmourao.com.br 

ALGUNS CLIENTES 



“ 
“A prospecção dá o tom da 

primeira reunião e vai impactar 

até mesmo no processo de 

negociação e fechamento.” 

Myrian Mourão 

. 

10 


