


O que é necessário
para ser um

negociador eficaz?

uitos consideram que são necessárias algumas
qualidades pessoais inatas, um “toque” ou talento
especial. Em contraste, um número infindável
de livros sobre Negociação afirmam que - com
as ferramentas adequadas - todos podem ser
negociadores eficazes. Claramente, estas duas
perspectivas correspondem a caricaturas imprecisas
da realidade.

Negociadores sofisticados têm a capacidade
de identificar as peças de informação para completar
o “puzzle” de uma negociação. O reconhecimento
de padrões comuns permite-lhes diagnosticar
problemas negociais com rapidez e precisão. Combinam
um entendimento profundo da dinâmica psicológica
dos processos negociais, com uma avaliação realista
das suas próprias forças e limitações. Possuem subtileza
táctica, ambição e disponibilidade para assumir riscos…
moderados pelo julgamento da situação concreta.
Embora estas qualidades sejam em parte inatas,
são em larga medida desenvolvidas pela experiência.



Discussões
em pequenos grupos

proporcionam
um fórum

onde profissionais
partilham

a sua experiência
de negociação.

A NOSSA
ABORDAGEM

dvanced Negotiation Dynamics” é um programa
avançado de Negociação, que combina uma
experiência de aprendizagem baseada num
simulador com o know-how de dois professores
internacionalmente reconhecidos pelo seu trabalho
de investigação, ensino e consultoria nesta área.

Este curso proporciona a executivos e negociadores
a possibilidade de acumularem experiência negocial
valiosa num contexto realista, que potencia uma
rápida aprendizagem. Em três dias intensivos,
os participantes estarão envolvidos num leque
alargado de negociações face-a-face. Um sofisticado
programa de computador avalia os diferentes
acordos e o seu impacto em todos os aspectos
de uma relação empresarial continuada, incluindo
naturalmente as negociações futuras.
Este “menu” de experiências negociais permite
a executivos e negociadores testar e desenvolver
a sua intuição. Adicionalmente, os participantes
beneficiam de sistemas computacionais de apoio
à decisão, de inputs conceptuais e analíticos e de
insights de especialistas em negociação.



Relações Negociais Continuadas

As negociações estão inseridas numa relação
de negócios em constante evolução.
Assim, a situação negocial com que os
participantes se confrontam muda em função
dos acordos negociados e das decisões
tomadas previamente pelos intervenientes,
bem como de factores externos. Em cada
momento, o mercado, as opções, os
constrangimentos - de facto, todo o contexto
- dependem do que aconteceu anteriormente.
A simulação permite o acompanhamento
desta relação em permanente mutação ao
longo do tempo. Deste modo, tal como na
vida real, os negociadores têm um papel
relevante na definição do seu próprio futuro.

A Informação é Crítica

A informação é o elemento fundamental de
uma negociação.
Um elemento distintivo do Programa
“Advanced Negotiation Dynamics” é que a
informação disponibilizada aos negociadores
em cada momento depende dos acordos e
das decisões previamente tomadas.
Os participantes terão acesso a uma
ferramenta especial designada Neginfo,
através da qual poderão pesquisar informação,
obtendo naturalmente informação sobre os
seus parceiros negociais.

Ser Criativo na Negociação

O programa “Advanced Negotiation
Dynamics” desafia os participantes a
conduzirem processos negociais criativos -
cada participante poderá mesmo inventar
variáveis e definir a sua própria agenda em
termos de prioridades. O simulador The Game

foi especificamente preparado para conciliar
a lógica da negociação com elementos de
criatividade introduzidos no processo.

Dinâmica Interpessoal

O programa “Advanced Negotiation
Dynamics” propõe uma experiência de
negociação tão realista quanto inovadora.
Tal como na vida real, as percepções, os
objectivos e as emoções dos participantes
são afectados pela dinâmica interpessoal dos
relacionamentos que se estabelecem.

Feedback 360º

Ao longo do programa, o simulador The
Game permite dar feedback integral a cada
participante.
Numa primeira fase, que corresponde à
preparação da negociação, será possível obter
dicas e sugestões informais. Fechado o
negócio, o simulador permitirá obter feedback
rápido e incisivo sobre a prestação de cada
“negociador”. Este feedback automático é
depois complementado nas sessões de
debriefing, através de uma análise detalhada
às principais questões conceptuais. Na fase
final do programa, cada “negociador” terá
completado um processo de feedback 360º,
baseado nas contribuições dos restantes
participantes.

Crescimento Pessoal

Este programa guiará os participantes através
de um processo de consciencialização
relativamente às suas melhores práticas, e
piores hábitos. O maior desafio será encarar
a negociação como um jogo de táctica.

UM PROGRAMA ÚNICO

A experiência
da negociação
no programa
Advanced
Negotiation
Dynamics -
estimulante,
criativa,
divertida.



Num mundo onde as negociações são parte integrante de relações negociais em constante evolução, o programa
“Advanced Negotiation Dynamics” destaca as questões-chave deste processo e procura dinâmicas de:

UM DIA TÍPICO…

TÓPICOS DO PROGRAMA QUEM DEVE PARTICIPAR?
O programa “Advanced Negotiation Dynamics” foi especificamente desenhado para executivos com uma
experiência consolidada de Gestão (5 a 10 anos), cujas funções passem pela condução/supervisão regular
de processos negociais.

Estruturado para dar resposta a necessidades transversais, o programa será de particular interesse para…

 Profissionais envolvidos na negociação
de Fusões, Aquisições, Joint Ventures
e Concursos Públicos

 Gestores de Procurement

 Key Account Managers

 Consultores

 Empreendedores

 Country Managers

 Advogados

 Gestores de Recursos Humanos

 Negociações de preços

 Pacotes negociais

 Acordos relativos a Transferências
de Tecnologia

 Negociações com Clientes Internos
à Organização

 Fusões, Aquisições e Joint Ventures

 Pricing e Procurement

 Concursos Públicos

 Acordos de Outsourcing

 Resolução de disputas
e acordos extra-judiciais

 Mediação e Arbitragem

 Decisões e dilemas pessoais

PREPARAÇÃO

Estude as instruções
- são individuais e confidenciais

Coloque as suas questões
ao Neginfo

Planifique e estabeleça
prioridades

Partilhe com a equipa
a sua estratégia de negociação

NEGOCIAÇÃO

Concentre-se na negociação
directa com o seu parceiro

Registe a informação
sobre acordo alcançado
(ou o não acordo)
tendo atenção ao prazo
concedido para
a negociação

INTRODUÇÃO
DOS DADOS

Deixe-se guiar pelo simulador
através de uma série
de menus auto-explicativos

ESPERAR
PELOS
RESULTADOS…

O sistema verifica e valida
toda a informação,
preparando os relatórios
necessários

Início dos processos
de feedback

O VEREDICTO:

Debriefing
e debate em sala

ANÁLISE

O simulador garante
feedback individual
e detalhado

PREPARAÇÃO
PARA A PRÓXIMA
NEGOCIAÇÃO…

FEEDBACK
360º

AGORA É
A SUA VEZ

PARTILHA
DE EXPERIÊNCIAS

SOBRE O CURSO…

- Sessões leccionadas em inglês
- Duração: 3 dias



Luís Almeida Costa
O Professor Luís Almeida Costa tem desenvolvido um sólido trabalho de investigação na área da
Estratégia Competitiva e na aplicação da Teoria dos Jogos à análise de problemas de Negociação.
Doutor (Ph.D.) e Mestre (M.Sc.) pelo INSEAD, Licenciado em Economia pela Universidade Católica
Portuguesa, é actualmente Professor Associado da Faculdade de Economia da Nova e docente do Nova
Forum, Instituto com o qual colabora desde 1997.
Para além da experiência académica, desenvolve actividades de consultoria, tendo conduzido seminários
de Negociação e Estratégia, quer para entidades públicas, quer para empresas de múltiplas indústrias
em países como Portugal, França, Alemanha, Holanda, Hungria, Emiratos Árabes Unidos, Turquia e
Singapura.

Ingemar Dierickx
Professor de “Negotiation Analysis” no INSEAD - programa que criou e pelo qual foi responsável
durante 15 anos - Ingemar Dierickx é Doutorado pela Universidade de Harvard e MBA pela Harvard
Business School.
A sua pesquisa foca sobretudo os temas de Análise e Estratégia da Negociação. Conta com vários
trabalhos publicados em revistas científicas, jornais de negócios e publicações internacionais. Antes
de integrar o INSEAD, o Professor Ingemar Dierickx trabalhou no Departamento de Pesquisa e Investigação
da Harvard Business School. No INSEAD recebeu quatro vezes o prémio de “Outstanding Professor” e
o “Lifetime Achievment Award” pela excelência do seu ensino.
O Professor Ingemar Dierickx liderou inúmeros projectos internacionais de consultoria na área da
negociação, tendo conduzido Programas para Executivos na Europa, América do Norte, Médio Oriente,
África do Sul, China, sudoeste asiático, Austrália e Nova Zelândia.

OS PROFESSORES
O programa “Advanced Negotiation Dynamics” foi estruturado pelos professores Ingemar Dierickx e Luís

Almeida Costa. O software foi desenvolvido pela                        (www.galoit.com)






