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Nossas Inquietações
Como podemos potencializar os 

resultados de nossas 
negociações ?

Como podemos identificar os 
perfis de nossos players?

Como posso aumentar meu 
poder numa negociação?



• Reflexão

• Acesso a ferramentas 
práticas

• Mais segurança na escolha 
de comportamentos nas 
negociações.

Objetivos



1. A importância da negociação;

2. Tipos de negociação;

3. Estratégias de negociação para construir relações “ganha-ganha”;

4. Perfil dos negociadores;

5. Importância em saber negociar com diferentes públicos;

6. Como desenvolver a capacidade de negociação;

Temas Principais



O histórico importa pois ... A vaca é sagrada

Vivenciar

Conceituar

AnalisarAplicar



Se queremos resultados diferentes temos 
que ter atitudes diferentes!



Na cena do espetáculo River Dance 

observe:

✓ Diferenças entre os dois grupos

✓ O que os grupos tem em comum

✓ Correlações entre a cena e uma  

negociação

https://www.youtube.com/watch?v=lJCV8Z-wDDY



EU OUTROOBJETIVOS

COMUNS

Variáveis cruciais da Negociação

• contexto
• objetivos
• poder

• estilos de negociação 
• cultura

A Arte da 
Negociação



Como definir minha posição estratégica na negociação?



COMPETIÇÃO
G/P

COLABORAÇÃO
G/G

EVITAÇÃO
P/P

ACOMODAÇÃO
P/G

CONCILIAÇÃO
g/g

IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO

INTERESSES COMUNS
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Posições estratégicas da Negociação



SEPARE AS                     DO PROBLEMAPESSOAS COMO 

CHEGAR AO   

Fisher, Ury & Patton

CONCENTRE-SE NOS , NÃO
NAS POSIÇÕES 

INTERESSES

INVENTE                     DE GANHOS MÚTUOSOPÇÕES

INVISTA EM                         OBJETIVOSCRITÉRIOS

SIM

Modelo Harvard de Negociação



Como construir confiança?

SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Modelo Harvard de Negociação

Dica 1

CONFIANÇA =  CREDIBILIDADE  X  AFINIDADE
RISCO

competência x 
histórico x ética



SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Modelo Harvard de Negociação

Definição de Confiança

Quando acredito que o outro 
não faria nada para me 
prejudicar ainda que isso o 
beneficiasse.

Dica 1



SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Considere o contexto e a forma como exerce sua comunicação com o player

Contexto Atenção as seguintes variáveis

Grau e qualidade de Relacionamento Gostar ou não do outro

Impacto do que você vai expor Trás consequências positivas ou negativas?

Poder / hierarquia ou representatividade do 
outro player

Tendência a falar apenas o que agrada

Espaço dado para exposição, escuta e 
construção conjunta

Evitar que o foco seja só você ou só o outro 
durante a negociação

Modelo Harvard de Negociação

Dica 2



SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Modelo Harvard de Negociação

Dica 3



Quantos cavalos existem nesta figura?

SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Modelo Harvard de Negociação

Dica 3



SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Modelo Harvard de Negociação

Dica 3

Como podemos alinhar 
percepções distintas?



SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Modelo Harvard de Negociação

CONFIANÇA

ABRIR OS 

CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO

PARA ALINHAR 

A PERCEPÇÃO

O negociador não briga para ter 

razão, mas para ser feliz



EMOÇÃO

COMUNICAÇÃO

PERCEPÇÃO • Ponha-se no lugar do outro

• Não deduza as intenções do outro

• Não culpe o outro por seu problemas

• Envolva o outro no processo de solução

• Todo negociador tem dois 

tipos de interesses: na 

substância e na relação

• A relação tende a se 

confundir com o 

problema

• Problemas de relação 

recaem em 3 categorias: 

emoção, comunicação e 

percepção

• Concorde, construa, compare

• Fale sobre você e não sobre o outro

• Escute ativamente e fale com assertividade

SEPARE AS  PESSOAS  DO PROBLEMA

Modelo Harvard de Negociação

• Reconheça as emoções (suas e do outro)

• Explicite as emoções

• Deixe que o outro lado desabafe

• Use gestos simbólicos



CONCENTRE-SE NOS INTERESSES, NÃO NAS POSIÇÕES

Modelo Harvard de Negociação

INTERESSE POSIÇÃO

ASSOCIADO A MASLOW

COMO?
MOTIVO OBJETIVO

ABSTRATO CONCRETO

QUALITATIVO QUANTITATIVO

IMPLÍCITO EXPLÍCITOPOR QUE? 



CONCENTRE-SE NOS INTERESSES, NÃO NAS POSIÇÕES

Modelo Harvard de Negociação

• Concilie interesses, não posições

• Pergunte “por que?” e “por que não?”

• Os interesses mais poderosos são as necessidades
humanas básicas: sobrevivência, segurança,
aceitação, reconhecimento e auto realização

• Coloque o problema antes de oferecer sua solução

• Olhe para frente e não para trás (finalidade e não
causa)

• Seja rigoroso com o problema e afável com as
pessoas



INVENTEM OPÇÕES DE GANHOS MÚTUOS

Modelo Harvard de Negociação

Moeda de Troca



INVENTEM OPÇÕES DE GANHOS MÚTUOS

Modelo Harvard de Negociação

• Julgamento prematuro

• A busca de resposta única

• A pressuposição de bolo fixo

• Pensar que “resolver o problema deles é problema deles”

• Diferentes perspectivas/ especialistas

• Acordo de partes diferentes

• Buscar causas e apontar consequências

• Peça críticas e conselhos

• Faça perguntas

• Reformule ataques pessoais para ataques ao problema

OBSTÁCULOS

MOEDAS 
DE 

TROCA



INVISTA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS

Modelo Harvard de Negociação



INVISTA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS

Modelo Harvard de Negociação

PADRÕES JUSTOS PROCEDIMENTOS JUSTOS

Valor de Mercado

Precedente anterior

Opinião científica

Padrões morais éticos

Tradição

Terceiros

Resultados financeiros

Um corta, o outro escolhe

Sorteio

Consenso

Maioria



Comportamento 
Humano

NATURALNATUREZA

Fora para 
dentro

Dentro 
para fora



O que é um estilo

É uma preferência 
comportamental



✓ Todos nós temos os quatro estilos

✓ Geralmente temos um estilo onde nos sentimos 
mais confortáveis.

✓ É possível mudar um estilo ou preferência 
comportamental mas isso requer foco, disciplina e 
tempo.

✓ Nosso desafio é saber que estilo usar com quem e 
em que momento.

Considerações Gerais



RAZÃO

EMOÇÃO

P
E
R
G
U
N
T
A

JOGAM PARA GANHAR

A
F
I
R
M
A

JOGAM PARA NÃO PERDER

A
F
I
R
M
A

Lógico, capacidade de 
análise e síntese; busca 
fatos, orientado para tarefa; 
ponderação e equilíbrio.

Motivação: Segurança

Excesso - Hesitante

ANALÍTICO PRAGMÁTICOPrático, objetivo, controlado; 
orientado para resultado; 
crítico; determinado; relação 
custo x benefício.

Motivação: Realização

Excesso - Autoritário

INTEGRADOR

Apoiador, harmonizador,  
compreensível; orientado 
para pessoas.

Motivação: Aceitação

Excesso - Condescendente EXPRESSIVO

Intuitivo, espontâneo, 
criativo, orientado para o 
futuro.

Motivação: Reconhecimento

Excesso - Impulsivo

Lógico, capacidade de 
análise e síntese; busca 
fatos, orientado para tarefa; 
ponderação e equilíbrio.

Motivação: Segurança

Excesso - Hesitante

ANALÍTICO PRAGMÁTICOPrático, objetivo, controlado; 
orientado para resultado; 
crítico; determinado; relação 
custo x benefício.

Motivação: Realização

Excesso - Autoritário

INTEGRADOR

Apoiador, harmonizador,  
compreensível; orientado 
para pessoas.

Motivação: Aceitação

Excesso - Condescendente EXPRESSIVO

Intuitivo, espontâneo, 
criativo, orientado para o 
futuro.

Motivação: Reconhecimento

Excesso - Impulsivo

Estilos Comportamentais



Para o player com ênfase em ANALÍTICO

• Fale de forma detalhada sobre aspectos técnicos. Use 

ilustrações, estatísticas e dados de pesquisa.

• Não se apresse em contornar objeções sem procurar 

entendê-las.

• Dê tempo para a reflexão do outro, antes da decisão.

• Ofereça informações complementares, mesmo que “à 

posteriori”.

“Dicas” para Negociação



Para o player com ênfase em PRAGMÁTICO

• Enfatize benefícios imediatos e vantagens 
competitivas.

• Seja breve e sintético nos argumentos.

• Faça perguntas que permitam que o outro 
sinta-se no “comando” da negociação.

• Responda às objeções com segurança.

• Admita, caso não tenha a resposta objetiva.

“Dicas” para Negociação



Para o player com ênfase em INTEGRADOR

• Use, se possível, referências e respaldo de 
outras pessoas que o player conheça.

• Seja informal e positivo.

• Aceite as resistências e ganhe o “direito de 
defesa”.

“Dicas” para Negociação



“Dicas” para Negociação

Para o player com ênfase em EXPRESSIVO

• Para o player com ênfase em EXPRESSIVO

• Valorize ideias inovadoras e ousadas.

• Faça conexões com o futuro.

• Seja seletivo na apresentação das características e 
benefícios da negociação, não demonstrando 
excessiva estruturação.

• Valorize o outro. Reconheça-o



1. Planeja sua atuação e acompanha a 
dinâmica  da negociação

2. Busca conhecer o contexto (perfil, poder, 
informações)

3. Descobre o que o outro valoriza

4. Considera: resultado e relacionamento

5. Sabe o que pode dar ou tirar 

6. Sabe o que pode perder ou ganhar

7. Investe na relação de confiança

Competências do bom negociador



Bibliografia

Como Chegar ao Sim: a Negociação de Acordos sem Concessões   
ROGER FISHER & WILLIAM L. URY & BRUCE PATTON 
Imago 
O livro apresenta uma estratégia segura e eficaz para fechar acordos que beneficiem todas as 
partes interessadas. Para tanto, é preciso focar nos interesses e não nas posições, separar 
pessoas de problemas, buscar opções de ganho mútuo e fundamentar o acordo com base 
em critérios.

O vencedor do Nobel de Economia Daniel Kahneman nos mostra as formas que controlam a 
nossa mente em Rápido e devagar, as duas formas de pensar: o pensamento rápido, intuitivo 
e emocional e o devagar, lógico e ponderado. Daniel nos mostra a capacidade do 
pensamento rápido, sua influência persuasiva em nossas decisões e até onde podemos ou 
não confiar nele. O entendimento do funcionamento dessas duas formas de pensar pode 
ajudar em nossas decisões pessoais e profissionais. 

A qualidade da informação e a clareza de raciocínio podem determinar o sucesso ou fracasso 
de um negócio ou de uma ideia. Com vasta experiência no assunto, Normann Kestenbaum 
nos ensina o quanto uma boa gestão deve estar atenta aos problemas que acometem todos 
os executivos na atualidade - o excesso de informação, a falta de tempo e a dispersão típica 
da atual geração multitarefa. Normann ensina do que é feita uma apresentação que possa 
ser compreendida por todos, sem exceção e, sobretudo, que atinja os seus objetivos iniciais. 
Para tanto, o autor coloca o PowerPoint em seu devido lugar, como um simples veículo para 
transportar um conteúdo de qualidade e de ideias frutos de raciocínio.



FILMES RECOMENDADOS



Sites para Diagnóstico de Perfil On Line



fone/fax : 11 3873 8873 - 975146933

email: sonialota@hondagentil.com.br

www.hondagentil.com.br


