
WORKSHOP
NEGOCIAÇÃO AVANÇADA
- 10 de Abril de 2018 -

HOTEL TRYP ORIENTE
PARQUE DAS NAÇÕES  LISBOA



Um processo negocial acontece sempre que existe um
conflito ou a necessidade de realização de acordos.

No entanto, os negociadores mais preparados conhecem as
várias etapas de um processo negocial, sabendo adequar o
seu comportamento às diferentes situações negociais, por
forma a garantir os melhores resultados.

É interessante saber que as negociações desenvolvidas de
um modo geral, assentam 90% em emoção e só 10% em
técnica. Por isso, negociar é gerir graus de satisfação e de
frustração…

OBJECTIVOS

No final deste Workshop, os formandos saberão:
Identificar a melhor estratégia negocial para cada 
situação e interlocutor
Aplicar os princípios  básicos envolvidos numa 
negociação “win-win”
Assimilar as fases e técnicas do processo negocial
Planear e preparar cada etapa do processo negocial
Aprofundar as relações entre os intervenientes e criar 
um contexto favorável à negociação
Encarar as negociações com uma atitude “vencedora”

Este workshop é essencial para todos os profissionais que 
necessitem conhecer várias estratégias, técnicas e práticas 
envolvidas numa negociação:

Gestores de topo
Directores Comerciais
Directores de Compras
Directores Financeiros
Gestores de Grandes Contas
National Key Accounts
National Sales Managers
Key Accounts

OBJECTIVOS

PÚBLICO ALVO

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

FACTORES QUE INFLUENCIAM UMA NEGOCIAÇÃO
A relação de poder entre as partes
As aspirações dos negociadores e a sua relações com os 
resultados
O tempo disponível: factor determinante
O ponto morto
As tácticas utilizadas de um modo consciente ou inconsciente

A PRÉ-NEGOCIAÇÃO
A venda como ponto mais favorável da negociação
Áreas de importância e lista de confirmações

PREPARAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO
A recolha de informações úteis (factos, papéis e poderes das 
pessoas que integram os grupos de interveniência e de 
decisão)
A avaliação das relações de força, o contexto e as áreas de 
possível acordo
Os pontos não negociáveis
A definição dos objectivos da negociação
A selecção das estratégias adequadas
Determinação das soluções de recurso
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Valor por participante – 250,00€ + IVA

• Nota: A realização do workshop fica sujeita a um número 

mínimo de participantes.

DATA DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO

LOCAL

PRAZO LIMITE DE INSCRIÇÃO

VALOR DA INSCRIÇÃO

Hotel Tryp Oriente , Parque das  Nações , Lisboa 

A predisposição
As distintas atitudes na negociação
Aspetos psicológicos na negociação
Regras práticas para criar um adequado clima negocial

Posicionamento
As bandas negociadoras
Limites e pontos de referência; onde e como se deve 
posicionar o negociador profissional
A sequência do posicionamento

A etapa de cedências. Fase determinante
As três diretrizes das cedências
Regras e normas a seguir
Como negociar a nossa oferta total
A concorrência e o potencial Síndroma de Estocolmo do 
negociador moderno

O acordo
Como chegar a ele
Quando
Como consegui-lo
Esboço de planos de ação

A pós-Negociação
O seguimento dos acordos
Análise e correção de desvios

O estabelecimento de relações (escuta activa, capacidade de 
relacionamento com interlocutores num primeiro contacto e 
nos contactos a longo prazo)
A pesquisa de informação através da utilização da técnicas 
de perguntas
Os diferentes estilos de negociação a utilizar
A procura de interesses mútuos
Como ultrapassar objecções
Como evidenciar a nossa oferta
Técnicas de fecho do negócio

Data: 10 de Abril de 2018

09h30 - 18h00 » Horário

A ESTRUTURA PROFISSIONAL DE UMA NEGOCIAÇÃO

6 de Abril de 2018

A CONDUÇÃO DE UMA NEGOCIAÇÃO

CONTACTOS

teamView INSTITUTE
Tel.: + 351 21 893 90 23
Email: teamviewinstitute@teamviewinstitute.com

workshop de Negociação Avançada

10 de Abril de 2018

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (CONT.)


