
1 Os códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD comuns a dois ou mais referenciais, ou seja, transferíveis

entre referenciais de formação. 

1. Empresa e sua organização 

1.1. Objectivos gerais de uma empresa 

1.2. Missão e valores culturais da empresa 

1.3. Organização estrutural 

1.4. Funções empresariais 

2. Gestão da força de vendas 

2.1. Organização de um departamento de vendas 

2.2. Tendências da gestão da força de vendas 

1. Estudos de mercado 

1.1. Etapas de um processo de pesquisa 

1.2. Tipos de pesquisa 

2. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta

Duração (UFCD)

2.1. Formação Tecnológica

0374 Empresa e gestão da força de vendas 25 horas

Objetivos

1. Identificar os principais elementos de gestão que estão na base da conceção,

organização e direção empresarial. 

2. Identificar as estruturas organizacionais adequadas a um departamento de vendas,

reconhecendo as principais tendências de gestão. 

Conteúdos

0375 Mercado e análise de mercado 50 horas

Objetivos
1. Descrever as técnicas de análise de mercado, estabelecendo um plano de pesquisa à

concorrência. 

Conteúdos
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1.3. Fontes de dados 

1.4. Amostragem 

1.5. Tratamento e apresentação da informação 

2. Análise da concorrência 

2.1. Conceito de concorrente direto/indireto 

2.2. Plano de análise 

1. Introdução ao marketing 

1.1. Principais conceitos de marketing 

1.2. Desenvolvimento do marketing e a evolução do conceito de venda 

1.3. Princípios do marketing 

1.4. Funções do marketing 

1.5. Actividade geral do marketing 

1.6. Marketing e o ambiente envolvente 

2. Mercado e segmentação de mercado 

2.1. Conceito e tipos de mercado 

2.2. Quota de mercado 

2.3. Significado e critérios de segmentação 

2.4. Escolha de mercados alvo 

3. Posicionamento 

3.1. Conceito 

3.2. Tipos e eixos de posicionamento 

3.3. Passos para o posicionamento 

1. Caraterísticas, comportamentos e atitudes dos consumidores 

2. Variáveis explicativas 

0376 Marketing - mercado e posicionamento 50 horas

Objetivos
1. Definir o conceito de marketing, identificando a segmentação do mercado e identificar

os principais eixos e benefícios do posicionamento. 

Conteúdos

0377 Comportamento do consumidor 25 horas

Objetivos
1. Identificar e analisar os principais comportamentos e atitudes dos consumidores no

processo de decisão de compra. 

Conteúdos
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3. Análise do processo de tomada de decisão 

4. Intervenientes no processo de decisão de compra 

5. Riscos ponderados 

6. Critérios de avaliação do serviço 

7. Tipologia de clientes 

1. Definição de marketing mix 

1.1. A venda como elemento do marketing mix 

2. Variáveis controláveis do marketing 

2.1. Política de produto/serviço 

2.2. Política de preço 

2.3. Política de distribuição 

2.4. Política de comunicação 

1. Aprovisionamento 

1.1. Papel da compra na cadeia de abastecimento 

1.2. Processo de compra e respetivas etapas 

1.3. Gestão de fornecedores 

1.4. Aspetos qualitativos na seleção de fornecedores 

1.5. Negociação e revisão de preços 

1.6. Comparação entre fornecedores 

1.7. Avaliação de fornecedores 

0365 Marketing mix 50 horas

Objetivos 1. Identificar e analisar as diferentes variáveis do marketing mix. 

Conteúdos

7851 Aprovisionamento, logística e gestão de stocks 50 horas

Objetivos

1. Estabelecer e implementar metodologias de gestão de aprovisionamentos e de

logística industrial. 

2. Identificar e caracterizar técnicas de gestão de stocks. 

3. Identificar as diferentes etapas da compra e estratégias de negociação com os

fornecedores. 

4. Identificar e analisar os diferentes custos associados aos stocks e armazenamento. 

5. Utilizar os principais instrumentos de controlo e informação de stocks. 

Conteúdos

11 / 46

REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Vendas - Nível 4 | 26/04/2021



2. Gestão de stocks 

2.1. Introdução à gestão de stocks 

2.2. Noção e tipo de stocks 

3. Princípios da gestão de stocks 

3.1. Definição e objetivos de gestão de Inventário 

3.2. Tipo de matérias a armazenar 

3.3. Determinantes do nível ótimo de stock 

3.4. Condicionantes específicas dos produtos 

3.5. Condicionantes específicas de armazenagem 

3.6. Condições do mercado 

3.7. Logística e planeamento 

3.8. Condições de entrega 

4. Custos associados aos stocks 

4.1. Custos operacionais associados à stockagem da mercadoria 

4.2. Custos de oportunidade face a outras opções 

4.3. Noção de custo operacional e de custo “afundado” 

4.4. Descontos/promoções 

4.5. Sobrestockagem 

5. Gestão da variação da procura e do nível de stock 

6. Benefícios esperados com a gestão de stocks 

7. Controlo de existências/inventariação 

7.1. Normas gerais de inventariação de bens e produtos 

7.2. Determinação de consumos 

7.3. Documentação utilizada nos inventários 

7.4. Controlo de qualidade nos aprovisionamentos 

7.5. Logística e sistemas de informação 

1. Folha de cálculo – conceitos gerais 

1.1. Elementos principais 

1.2. Ambiente de trabalho 

2. Ficheiros e folhas de cálculo 

2.1. Abertura de ficheiros 

2.2. Gravação de ficheiros 

2.3. Utilização simultânea de ficheiros 

2.4. Acesso aos últimos ficheiros utilizados 

0778 Folha de cálculo 50 horas

Objetivos
1. Construir, editar e imprimir folhas de cálculo. 

2. Utilizar fórmulas, funções, gráficos e desenhos em folhas de cálculo. 

Conteúdos
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2.5. Alteração do nome e da posição de uma folha 

3. Células 

3.1. Inserção e edição de texto em células 

3.2. Seleção de um conjunto de células 

3.3. Movimentação rápida de células 

3.4. Inserção de células 

3.5. Cópia e elim inação de células 

3.6. Preenchimento automático 

3.7. Formatação do texto das células 

4. Formatação de linhas e colunas 

4.1. Seleção, inserção e elim inação de linhas e colunas 

4.2. Largura de coluna e altura de linha 

4.3. Omissão e visualização de colunas 

5. Fórmulas 

5.1. Referências absolutas e relativas 

5.2. Fórmulas associadas a cálculos 

6. Impressão de folhas de cálculo 

6.1. Definição da área a imprimir 

6.2. Pré-visualização da impressão 

6.3. Cabeçalho e rodapé 

6.4. Margens 

7. Funções 

7.1. Funções financeiras 

7.2. Funções estatísticas 

7.3. Edição de funções 

8. Gráficos 

8.1. Tipos de gráficos 

8.2. Inserção de dados para gráficos 

8.3. Edição 

9. Desenho 

9.1. Criação de desenhos e caixas de texto 

9.2. Movimentação e reunião de objetos 

10. Listas de ordenação e filtros de dados 

1. Política de comunicação em marketing 

1.1. Pesquisa dos meios de comunicação 

0380 Língua inglesa - marketing na venda 25 horas

Objetivos
1. Aplicar vocabulário específico da língua inglesa na pesquisa e caracterização dos

principais meios de comunicação em marketing. 

Conteúdos
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1.2. Caracterização dos principais meios de comunicação 

1. Arquivo 

1.1. Conceito, importância e funções 

1.2. Classificação de documentos 

1.3. Prazos de conservação e destruição de documentos 

2. Correspondência comercial 

2.1. Leitura analítica 

2.2. Comunicação escrita como uma mensagem de venda 

2.3. Formas e modelos de correspondência comercial 

2.4. Regra prática para a escrita de números 

2.5. Abreviaturas mais usadas na correspondência comercial 

3. Trabalho administrativo comercial 

3.1. Ficha de cliente 

3.2. Minutas e actas 

3.3. Relatório de actividade 

3.4. Apresentação das estatísticas de actividade 

3.5. Proposta comercial 

1. Gestão do tempo 

1.1. Auto-avaliação na gestão do tempo 

1.1.1. Tempo como recurso 

1.1.2. Leis e princípios de gestão de tempo 

1.1.3. Identificação de características pessoais 

1.1.4. Análise de desperdiçadores de tempo 

0381 Organização administrativa da venda 25 horas

Objetivos

1. Aplicar os procedimentos de organização da informação. 

2. Aplicar as regras inerentes à correspondência comercial.Elaborar e utilizar instrumentos

de natureza administrativa inerentes à atividade comercial 

Conteúdos

0382 Gestão do tempo e organização do trabalho 25 horas

Objetivos

1. Aplicar técnicas de gestão do tempo no âmbito da atividade profissional.Aplicar os

princípios de organização do trabalho em equipa e elaborar um plano de ação

pessoal. 

Conteúdos
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1.2. Planeamento na gestão do tempo 

1.2.1. Determinar metas e objectivos 

1.2.2. Elaboração de planos detalhados, diários e semanais 

1.2.3. Utilização de check-lists 

1.2.4. Definição e gestão de prioridades 

1.3. Técnicas de gestão do tempo 

1.3.1. Organização do dia de trabalho 

1.3.2. Agrupamento de tarefas 

1.3.3. Controlo das interrupções e dos telefonemas 

1.3.4. Utilização da agenda como recurso estratégico 

1.3.5. Optimização das novas tecnologias 

2. Organização do trabalho 

2.1. Trabalho em equipa 

2.1.1. Organização e condução de reuniões 

2.1.2. Produção de resultados através de reuniões 

2.1.3. Delegação de tarefas à equipa de apoio comercial 

2.2. Plano de ação pessoal 

1. Direito comercial - aspetos jurídico/legais 

1.1. Introdução 

1.1.1. Noção de direito comercial 

1.1.2. Personalidade e capacidade jurídica singular e colectiva 

1.2. Sociedades comerciais 

1.2.1. Noção 

1.2.2. Tipos 

1.2.3. Firma 

1.2.4. Sócios 

1.2.5. Objecto 

1.2.6. Sede 

1.2.7. Capital 

1.2.8. Entradas 

1.2.9. Órgãos sociais 

1.2.10. Responsabilidade 

1.3. Contratos comerciais 

1.3.1. Compra e venda e promessa de compra e venda 

0383 Direito e documentação comercial 50 horas

Objetivos

1. Aplicar os fundamentos jurídicos à criação de uma empresa e efetuar os principais

contratos comerciais e as garantias do cumprimento das obrigações contratuais. 

2. Identificar e preencher a principal documentação comercial. 

Conteúdos
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1.3.2. Mútuo 

1.3.3. Depósito 

1.3.4. Leasing 

1.3.5. Franchising 

1.4. Instrumentos de garantia das obrigações 

1.4.1. Garantia geral creditória 

1.4.2. Direitos reais de Garantia 

2. Documentação comercial 

2.1. Nota de encomenda 

2.2. Nota de venda 

2.3. Requisição 

2.4. Guia de remessa 

2.5. Talão de recepção 

2.6. Factura 

2.7. Recibo 

2.8. Factura/recibo 

2.9. Venda a dinheiro 

2.10. Nota de crédito 

1. Merchandising - comportamento do consumidor 

1.1. Introdução 

1.1.1. Conceito 

1.1.2. Tipos 

1.2. Consumidor /comprador 

1.2.1. Necessidades e motivações do consumidor 

1.2.2. Critérios essenciais de seleção de uma loja 

1.2.3. Trajecto e comportamento do cliente no ponto de venda 

1.2.4. Tipo de compra 

2. Optimização do espaço comercial 

2.1. Organização do espaço de venda e a interligação com a fase de venda e influência ao consumidor 

2.2. Noção de secção e família 

2.3. Noção de layout, linear e facing 

2.4. Tipos de implementação, vantagens e desvantagens 

2.5. Gestão do linear e rentabilidade 

0384 Merchandising 50 horas

Objetivos

1. Definir o conceito de merchandising e identificar os principais comportamentos do

consumidor no ponto de venda. 

2. Diagnosticar os diferentes fatores que intervêm na otimização de um espaço

comercial. 

Conteúdos
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2.6. Tipo de equipamentos mais usados 

2.7. Técnicas de reposição 

2.8. Política de sortido 

1. Conceito e objetivos da animação 

1.1. Animação permanente e intermitente 

2. Animar um ponto de venda 

2.1. Técnicas e materiais a utilizar 

2.2. Pesquisa de temas e organização do plano anual de temas 

3. Embalagem no linear 

3.1. Importância do design e da cor 

3.2. Impacto visual 

3.3. Etiquetagem 

3.4. Simbologia promocional no linear 

1. Correspondência comercial em língua inglesa 

1.1. Leitura analítica 

1.2. Comunicação escrita como uma mensagem de venda 

1.3. Formas e modelos de correspondência comercial 

1.4. Regra prática para a escrita de números 

1.5. Abreviaturas mais usadas na correspondência comercial 

2. Trabalho administrativo comercial 

2.1. Ficha de cliente 

2.2. Minutas e actas 

2.3. Relatório de actividade 

2.4. Apresentação das estatísticas de actividade 

2.5. Proposta comercial 

0385 Animação no ponto de venda 25 horas

Objetivos 1. Utilizar as técnicas e meios de animação no ponto de venda. 

Conteúdos

0386 Língua inglesa - organização administrativa da venda 25 horas

Objetivos
1. Aplicar vocabulário específico da língua inglesa no desenvolvimento do trabalho

administrativo comercial. 

Conteúdos
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1. Perspectiva de marketing (hard selling e soft selling) 

1.1. Funções do vendedor na ótica do Marketing 

2. Competências do profissional de vendas 

2.1. Competências comportamentais 

2.2. Competências técnicas 

3. Competências de comunicação na venda 

3.1. Venda e o processo de comunicação 

3.2. Técnicas de controlo da comunicação 

3.3. Escuta activa 

3.4. Linguagem comercial/palavras negras 

3.5. Comunicação não verbal 

1. Prospecção 

1.1. Conceito e sua importância 

1.2. Técnicas de prospecção 

2. Preparação e planificação da venda 

2.1. Ficha de cliente/estudo da relação 

2.2. Fixar objectivos 

2.3. Preparação do contacto 

2.4. Preparação do diagnóstico 

2.5. Preparação da argumentação 

2.6. Check-list 

0387 Profissional de vendas - funções e competências 25 horas

Objetivos
1. Identificar as funções do vendedor na ótica do marketing e aplicar técnicas de

comunicação no processo da venda. 

Conteúdos

0388
Prospeção comercial, preparação e planeamento da

venda
50 horas

Objetivos
1. Aplicar as principais técnicas de prospeção de mercado, preparando e planificando a

venda. 

Conteúdos
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1. Abordagem inicial e criação de confiança 

1.1. Formas para abordar o cliente presencialmente 

1.2. Erros a não cometer na abordagem 

1.3. Criar confiança 

2. Diagnóstico de necessidades 

2.1. Importância das perguntas 

2.2. Tipo de perguntas 

2.3. Formulação das perguntas 

2.4. Perguntas gerais sobre a situação do cliente 

2.5. Perguntas para detetar problemas 

2.6. Perguntas implicação, para envolver o cliente 

2.7. Perguntas para ligar a solução ao problema 

1. Apresentação/venda-conselho 

1.1. Suscitar o desejo 

1.2. Apresentar benefícios 

1.3. Demonstrações 

1.4. Apresentação do preço 

2. Argumentação/objecções 

2.1. Identificação de objecções 

2.2. Técnicas básicas de resposta a objecções 

3. Fecho da venda/conclusão 

3.1. Sinais de compra 

3.2. Técnicas para fechar a venda 

3.3. A despedida com a porta aberta 

0389 Entrevista de vendas - abordagem e diagnóstico de

necessidades
25 horas

Objetivos
1. Aplicar as técnicas de abordagem inicial e a técnica das perguntas na condução de

uma entrevista de vendas. 

Conteúdos

0390 Apresentação, argumentação e fecho de vendas 50 horas

Objetivos
1. Aplicar técnicas de apresentação, argumentação e de resposta às objeções para fechar

a venda com sucesso. 

Conteúdos
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1. Factores críticos de sucesso ao telefoneVoz, respiração e ritmo do discurso 

1.1. Etiqueta e maneiras 

1.2. Escolha das palavras e da linguagem 

2. Preparação da venda por telefone 

2.1. Ficha de preparação da venda 

2.2. Script no telemarketing 

3. Comportamentos na receção de telefonemas 

3.1. Ficha de receção de telefonemas 

3.2. Passos para uma receção eficaz 

3.3. Erros comuns a ter em atenção 

4. Processo de venda por telefone 

4.1. Formas de abordar o cliente por telefone 

4.2. Condução e finalização da entrevista de vendas por telefone 

1. Comércio electrónico 

2. Introdução ao comércio electrónico 

3. Novos relacionamentos comerciais com os clientes e as novas tecnologias de apoio 

4. E-business 

5. Principais características do e-business 

6. Implementar o e-business na Internet 

7. Segurança da informação no e-business 

8. Perspectivas futuras do e-business 

0391 Técnicas de venda por telefone 50 horas

Objetivos 1. Aplicar as técnicas do processo de venda por telefone. 

Conteúdos

0392 Comércio eletrónico e e-business 25 horas

Objetivos
1. Caracterizar o comércio eletrónico e o e-business, identificando os aspetos inerentes à

sua implementação. 

Conteúdos

0393 Internet como estratégia de marketing 50 horas
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1. Marketing direto na Internet 

1.1. E-mail e enquadramento legal 

1.2. Regras básicas de utilização eficaz do e-mail 

1.3. Utilizar o e-mail como estratégia de fidelização de clientes 

1.4. Gerir as reclamações via  e-mail 

2. Comunicação personalizada e adaptada a cada cliente 

2.1. Visitantes do seu site 

2.2. Produtos e serviços à medida de cada cliente 

2.3. Instrumentos para captar novos clientes 

2.4. Produtos e serviços personalizados para antecipar necessidades e exceder as expectativas de cada cliente

3. Internet na estratégia de conquista e fidelização de clientes 

3.1. Objectivo dos serviços de atendimento a clientes via Internet 

3.2. Identificar e atrair e-customers 

3.3. Rentabilizar o custo de aquisição de novos clientes 

3.4. Necessidades funcionais de cada cliente 

3.5. Determinar o perfil e rentabilidade do consumidor net 

1. Database marketing 

1.1. Marketing com recurso a base de dados 

1.2. Tecnologias de suporte ao database marketing 

1.3. Construir relacionamentos com os clientes tendo o apoio do database marketing 

2. Comunicação com os clientes 

2.1. Comunicação empresarial na Internet 

2.2. Tecnologias de comunicação e multimédia 

2.3. Publicidade na Internet 

Objetivos
1. Utilizar a Internet como estratégia de marketing, tendo em vista a otim ização das

vendas. 

Conteúdos

0394 Database marketing 25 horas

Objetivos
1. Aplicar as tecnologias de suporte ao database marketing, otim izando a comunicação

com os clientes. 

Conteúdos

0395 Língua inglesa - técnicas de venda 50 horas
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1. Processo de venda presencial na língua inglesa 

1.1. Abordagem 

1.2. Diagnóstico 

1.3. Apresentação e argumentação 

1.4. Fecho e a despedida 

2. Preparação e processo de venda por telefone 

2.1. Ficha de preparação 

2.2. Script no telemarketing 

2.3. Formas de abordar o cliente por telefone 

2.4. Condução e finalização da entrevista de vendas por telefone 

1. Negociação - enquadramento 

1.1. Conceito de negociação 

1.2. Porquê saber negociar 

1.3. Qualidades de um negociador 

1.4. Estabelecer objetivos de negociação 

1.5. Relações duradouras ou não duradouras 

2. Comunicação na negociação 

2.1. Comunicação não verbal 

2.2. Comunicação verbal 

2.3. Funções básicas das perguntas 

2.4. Pedidos, solicitações e recusa 

2.5. Críticas - elaboração e resposta críticas 

3. Estratégias no processo negocial 

Objetivos
1. Aplicar vocabulário específico da língua inglesa no processo de venda presencial e por

telefone. 

Conteúdos

0396 Negociação 50 horas

Objetivos

1. Definir o conceito e os objetivos de uma negociação. 

2. Identificar os fatores inerentes à comunicação reconhecendo a sua importância no

processo negocial. 

3. Seleccionar e aplicar estratégias de competição e de integração em processos

negociais. 

4. Identificar e aplicar os elementos – chave para a preparação de um processo de

negociação. 

5. Aplicar técnicas para conduzir e fechar uma negociação. 

Conteúdos
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3.1. Competição versus colaboração 

3.2. Estratégias e táticas competitivas 

3.3. Estratégias e táticas integrativas 

3.4. A negociação baseada em princípios 

4. Preparação/planeamento do processo negocial 

4.1. Recolha de informação 

4.2. Interesses das partes envolvidas 

4.3. Definir a estratégia 

4.4. Preparar cedências e contrapartidas 

5. Processo negocial 

5.1. Criar um clima facilitador 

5.2. Efectuar propostas 

5.3. Detectar as necessidades do oponente 

5.4. Reconhecer e lidar com táticas negociais 

5.5. Manter o controlo da negociação 

5.6. Troca de concessões 

5.7. Identificar sinais de mudança 

5.8. Confirmação do acordo 

5.9. Acerto de particularidades 

1. Atendimento pós-venda 

1.1. Postura do comercial no pós-venda 

1.2. Fases do atendimento no pós-venda 

2. Serviço pós-venda 

2.1. Garantias 

2.2. Entregas 

2.3. Assistência técnica 

2.4. Importância de gerir os compromissos assumidos com o cliente, nomeadamente no tocante a prazos e

condições 

2.5. Deveres e direitos dos consumidores 

0397 Atendimento e serviço pós-venda 25 horas

Objetivos
1. Aplicar as técnicas de atendimento pós venda, esclarecendo o cliente sobre os direitos,

garantias e serviço pós-venda 

Conteúdos

0355 Fidelização de clientes 25 horas
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1. Conceito e objetivos da fidelização 

2. Mecanismos que afetam a relação com o cliente e a sua fidelização 

3. Técnicas de fidelização 

4. Ficheiro e o controlo de clientes 

5. Instrumentos de aferição da satisfação do cliente 

1. Reclamação e a componente legal 

1.1. Reclamação e as causas 

1.2. Resolução graciosa do conflito 

1.3. Resolução contenciosa do conflito 

2. Metodologia de resolução de reclamações 

2.1. Abordagem positiva 

2.2. Análise de situação 

2.3. Procura de solução 

2.4. Solução 

3. Gerir situações agressivas 

3.1. Técnica da assertividade 

3.2. Arte de protestar 

3.3. Aceitar ser criticado 

4. Tratamento administrativo de uma reclamação 

4.1. Documentação 

4.2. Acompanhamento, controlo e verificação 

Objetivos
1. Aplicar as técnicas de fidelização, com vista ao estabelecimento de uma relação de

parceria contínua. 

Conteúdos

0398 Gestão de reclamações - metodologias 50 horas

Objetivos
1. Enumerar as principais causas das reclamações e aplicar as metodologias de

tratamento e resolução de reclamações 

Conteúdos

0399 Língua inglesa - negociação e serviço pós-venda 50 horas

Objetivos 1. Aplicar vocabulário específico da língua inglesa na negociação e no serviço pós-venda. 
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1. Comunicação verbal na negociação 

1.1. Funções básicas das perguntas 

1.2. Pedidos, solicitações e recusa 

1.3. Críticas - elaboração e resposta críticas 

2. Serviço pós-venda 

2.1. Atendimento pós-venda 

2.1.1. Postura do comercial no pós-venda 

2.1.2. Fases do atendimento no pós-venda 

2.2. Metodologia de resolução de reclamações 

2.2.1. Abordagem positiva 

2.2.2. Análise de situação 

2.2.3. Procura de solução 

2.2.4. Solução 

1. Tipos de produtos/serviços 

2. Caracterização dos diferentes produtos/serviços 

3. Funcionalidade dos produtos/serviços 

4. Especificações técnicas dos produtos/serviços 

5. Procedimentos associados aos produtos/serviços 

1. Equipamentos e aplicações informáticas 

Conteúdos

5895 Produtos/serviços - características e funcionalidade 25 horas

Objetivos

1. Identificar os diferentes produtos/serviços. 

2. Identificar as características e funcionalidade dos produtos/serviços. 

3. Identificar os procedimentos associados aos produtos/serviços. 

Conteúdos

5896
Sistemas de informação de suporte à atividade

comercial
25 horas

Objetivos
1. Identificar e utilizar sistemas de informação.Reconhecer e explorar as potencialidades

dos sistemas de informação. 

Conteúdos
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