
 

 

Área de formação 

Liderança e Desenvolvimento 

Pessoal 

Conteúdo Programático 

CSI – Client Service 

Investigation 
7 HORAS 

 

Destinatários 

Profissionais da área comercial ou apoio 

ao cliente. 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

Pré-requisitos 

 -  

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Angola/  

(+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/  

(+238) 356 37 73  

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/  

(+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/  

(+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Objetivos 

 
O sucesso de uma empresa depende em grande parte do seu 

volume de faturação, através da venda dos seus produtos e/ou 

serviços, e da manutenção de uma relação de continuidade com os 

seus clientes. 

Num mercado cada vez mais competitivo, os clientes são cada vez 

mais exigentes e informados e facilmente partilham as suas 

experiências com um elevado numero de pessoas.  

Exceder as expectativas é cada vez mais desafiador mas é sem 

dúvida um excelente investimento. Um cliente fiel a uma marca é a 

melhor publicidade que esta poderá ter. 

Esta ação de formação pretende desenvolver a prática do 

Empowerment comercial, alinhando a liberdade com a 

responsabilidade de se mudar o “GPS Mental” para um estado de 

maiores recursos na Arte de Gerir clientes.  

Com uma forte componente prática, iremos abordar conceitos 

como: Visão Estratégica, Orientação para o cliente, Planeamento, 

Coordenação, Equipas colaborativas, Qualidade e 

Responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf


 

 

Área de formação 

Liderança e Desenvolvimento 

Pessoal 

Conteúdo Programático 

CSI – Client Service 

Investigation 
7 HORAS 

 

 

Principais Objetivos 

 

No final desta ação de formação, os participantes terão as ferramentas para: 

 
- Reconhecer a importância da atitude proactiva na relação com o cliente, 

- Incrementar a relação com o cliente através de uma abordagem consultiva, 

- Promover o alinhamento entre a Liberdade com a responsabilidade de se mudar o “GPS Mental” para um 

estado de maiores recursos na arte de gerir clientes, 

- Criar relações construtivas, 

- Gerir expectativas eficazmente.   

 

 

Plano de Formação 

 
1. DIFERENCIAÇÃO NO SERVIÇO AO CLIENTE 

- O cliente como foco da atividade da empresa, dos colaboradores e das equipas, 

- Relação entre qualidade, satisfação e perceção de Valor, 

- Gestão eficaz de clientes: Estratégia, práticas e metodologias. 

 

2. TREINO PRÁTICO DE SERVIÇO AO CLIENTE 

- Quadro da Empatia e de Valor para o cliente. 


