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Introdução:  
Neste trabalho vou elaborar um trabalho sobre Técnicas de Negociação e 
Argumentação, no âmbito da disciplina Comercializar e Vender, e espero aprender 
mais sobre este assunto. 
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Preparação: 

 
 
 

 

 Estudo 
 Princípio Básico da Negociação 
 Negociação é uma arte baseada na tentativa desconciliar o que é bom para uma parte, 
com o que é bom para a outra parte envolvida na negociação. 
Numa negociação não há vencedores nem perdedores. 
O resultado de uma negociação é o resultado SATISFATÓRIO para ambas as partes ou o 
FRACASSO. 
 É preciso estar bem preparado, atento e flexível. 
1. Bons negociadores sabem como “ler” as necessidades do outro lado. 
2. É quase impossível para um negociador estar totalmente preparado.  

 

 

  Recolha de Informações  
 
“Os conflitos, além de inerentes à vida organizacional e grupal, podem impulsionar a 
inovação e a criatividade dos comportamentos, atitudes e cognições e constituem 
mesmo um processo decisivo no desenvolvimento dos grupos/equipes de trabalho.” 
Esse treinamento é uma atitude no processo de consolidação da visão – GESTÃO DE 
CONFLITOS E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO. - Ou seja, o gerenciamento dos processos de 
negociação onde o ganha-ganha é o principal objetivo das empresas. 
Esse manual constitui uma ferramenta facilitadora do envolvimento dos profissionais 
nos processos de relacionamento com os clientes. 
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 Planeamento  
 

 As técnicas de negociação têm por propósito desenvolver a habilidade do 

estabelecimento de uma negociação eficaz, por meio da possibilidade de superação de 

limites e barreiras. 

Das diferentes formas de negociar a que mais se enfatiza é a negociação Ganha-Ganha. 

A negociação Ganha-Ganha é o processo de negociação por meio do qual as partes 

envolvidas buscam atingir seus objetivos, visando um acordo que beneficie a todas as 

partes envolvidas. 

As alianças e parcerias são esforços de colaboração, cujas bases estão em negociações 

e que, se bem estabelecidas, possibilitam a manutenção da competitividade ou mesmo 

sobrevivência. 

A negociação é um processo intimamente ligado à habilidade de pessoas colaborarem 

entre si para atingimento de 

objetivos comuns, podemos dizer 

então que, a negociação tem um 

lado humano ou comportamental e 

um lado técnico ou instrumental. 

Dessa forma, a negociação principia 

pelo conhecimento de si mesmo. 

Prossegue pela aquisição de 

conhecimentos e habilidades 

específicas e se complementada pela 

familiaridade no uso das 

ferramentas apropriadas.  
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Contacto  

 Saber enquadrar a situação de incumprimento e criar pressão, de acordo com o 
perfil do cliente. 

 Saber diagnosticar a capacidade de liquidação do cliente face ao 
endividamento. 

 Aplicar o método DESC. 
 Recorrer à argumentação como meio de evitar as concessões. 
 Conduzir o contacto em função dos objetivos estabelecidos, tendo em conta a 

situação financeira do interlocutor. 
 Como lidar com táticas manipulativas. 
 Saber explicitar o acordo alcançado, responsabilizando o interlocutor. 

 

 

 Abordagem  

 

Surpresa: envolve uma alteração súbita no método, na argumentação ou na 
abordagem. Normalmente a alteração é drástica, mas nem sempre precisa de sê-lo. 
"Fait accompli": ("Agora já não há nada a fazer") Esta é uma estratégia arriscada, mas 
há muita tentação para utilizá-la. Neste caso o negociador alcança o seu objetivo 
contra a oposição e depois espera para ver o que o outro lado fará. 
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Conhecimento  

Negociação é o processo de buscar a aceitação de ideias, propósitos ou interesses, 
visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem 
a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram oportunidades de apresentar 
toda sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições 
individuais. 

Se o leitor atento substituir a palavra negociação por comunicação verá que os dois 
conceitos praticamente se superpõem. 

Neste capítulo vamos colocar algumas técnicas de negociação, buscando incentivar sua 
aplicação no processo de comunicação. 

Nos processos de negociação (ou comunicação), ressaltam dois tipos de habilidades: 
habilidades técnicas e habilidades interpessoais. A primeiro relaciona-se com o 
conhecimento de técnicas, processos, "macetes" para negociação ( ex. Etapas para 
condução da negociação); a outra relaciona-se com o conhecimento interpessoal dos 
negociadores (qual o estilo de cada um, quais suas forças, fraquezas, necessidades, 
motivações, etc.). Inegavelmente, a habilidade técnica tem merecido mais atenção que 
a habilidade interpessoal. Uma terceira habilidade – conhecimento do negócio – é 
extremamente específica de cada negociação; trata-se do conhecimento mínimo do 
assunto objeto da negociação, fundamental até para se saber se a negociação foi boa 
ou não. Vamos abordar, a seguir, apenas o item habilidades interpessoais, 
provavelmente a dimensão mais esquecida no processo. 

 

 Apresentação de benefícios 

Objetivo da Preparação: 
Fortalecimento de sua argumentação; 
 Enfraquecimento dos argumentos do oponente. 
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Convencer  

É no que se acredita desde a Antiguidade, quando as primeiras técnicas retóricas foram 
criadas para convencer e persuadir o público de uma ideia que, independentemente de 
ser verdadeira, é eloquente. 

 Argumentação 

Quando o vendedor negocia, ele dá algo em troca para o cliente, geralmente um 
desconto, ou um prazo maior de pagamento para que a venda seja fechada. Quanto 
melhor o negociador, menos ele tem que conceder. Uma boa negociação acontece 
quando as duas partes se sentem satisfeitas com o que foi acertado. É necessário ao 
bom negociador conhecer o mínimo e o máximo que pode conceder antes de ir para 
uma venda, e sempre que conceder algo, o vendedor deve pedir algo em troca. 
Geralmente a negociação acontece após uma objeção. 

 Rebater objeções 

Em qualquer ponto de vendas, o cliente pode levantar uma objeção, exprimir uma 
preocupação ou expressar relutância em se comprometer com você. 
O vendedor não deve se sentir desconfortável quando isto acontece. 
Quando o cliente exprime preocupações, ele está demonstrando interesse em tirar 
dúvidas quanto a possibilidade do produto ofertado não satisfazer as suas 
necessidades. 
Não fugir das preocupações e sim estimular a livre expressão das preocupações e 
facilitar uma troca aberta de informações sobre elas, demonstra seu compromisso de 
ajudar o cliente a tomar decisões conscientes e mutuamente benéficas. 
Uma série de razões podem levar o cliente a ter preocupações quanto a capacidade do 
produto ofertado não atender suas necessidades. As mais comumente enfrentadas nos 
pontos de vendas são as seguintes: 
• Dúvida; 
• Produto; 
• Preço; 
• Desvantagem. 
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 Responder questões 

1. Esteja preparado  
Faça uma pesquisa de mercado e, levando em conta suas necessidades, estabeleça um 
nível razoável para salário e benefícios adicionais - como bônus, ações e férias. 
Certifique-se que este "pacote" atende às suas expectativas, para não ter problemas 
futuros. Tenha justificativas na ponta da língua para defender sua proposta, como 
experiência e competência.  

2. Seja firme  
A maioria dos negociadores procura escapar com reações hostis. Evite esta cilada 
fazendo uma oferta razoável e apropriada e permaneça nesta posição até a outra 
parte oferecer uma boa razão para você mudar.  

3. Seja prudente  
Mantenha sua proposta em mente. O objetivo é atingir um acordo que satisfaça a 
ambas as partes. Se a discussão está longe de um acordo, pense em outra proposta. 
Use sua energia para criar soluções, não para armar uma batalha.  

4. Controle a ansiedade  
Deixe a negociação para o fim da entrevista. Deixe a conversa rolar, conquiste o 
empregador e então fale sobre valores.  

5. Primeiro, a empresa  
Quando o empregador faz a proposta antes, você tem a oportunidade de revisar sua 
própria proposta. Compare o valor posto na mesa com a faixa salarial do mercado para 
chegar a uma conclusão satisfatória.  

6. "Quanto você tem em mente?"  
Para responder a pergunta, dê uma resposta mais ampla, sem citar valores específicos. 
Você pode dizer "Em procuro algo em torno de X reais". Deixe claro que você está 
familiarizado com a média do mercado.  

7. Comece com o tom certo  
Deixe a pessoa saber que você vai ouvir e procurar entender o ponto de vista da 
empresa. Ao mesmo tempo, mostre que você espera o mesmo. Assim, vocês 
trabalham em conjunto para chegar a um consenso. Evite ultimatos, ameaças e outros 
comportamentos rígidos.  
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8. Tenha uma carta na manga  
Crie possíveis soluções para um impasse e coloque-as na mesa. Juntos, sem 
compromisso formal, empresa e candidato podem decidir qual é a mais vantajosa para 
ambos.  

9. Deixe claro seus interesses  
A negociação deve satisfazer uma lista de necessidades, não apenas a salarial. Outros 
tipos de compensação podem ser válidos - como divisão de lucros, ações, bônus, mais 
responsabilidade, uma agenda de promoções, férias maiores ou horários flexíveis.  

10. Foque em um critério  
É muito mais fácil persuadir alguém quando a proposta é fundamentada em um 
critério objetivo, como pagamento por experiência, competência ou tempo de casa. 
Procure saber em qual linha você se encaixa na empresa.  

 Apresentar soluções 

Definição de estratégias eficazes para o crescimento da empresa-Prospeção de 
mercado imobiliário -Análise de mercado e elaboração do plano comercial -Negociação 
direta com proprietários e compradores Requisitos: - Forte vocação comercial, 
dinamismo e capacidade de comunicação; - Excelente poder de argumentação; - Forte 
ambição financeira. -Capacidade de negociação -Responsável -Resistência ao stress 
Oferece-se: - Integração numa empresa em forte expansão - Progresso de carreira 
dentro da própria empresa. - Ferramentas de marketing com eficácia comprovada. 

 Alterar hábitos 

     Qualquer cenário de negociação 
é um local de tensão e pressão, por 
mais que possamos estar 
acostumados a negociar e ocorrem 
dos dois lados. Somos 
competitivos, pois desde criança 
fomos formados para ser o 
primeiro, termos a melhor nota, e 
há aqueles que foram criados com 
o lema: “ para ganhar é preciso 
fazer o outro perder”, para viver é 
preciso matar, “viver é trabalhar 
um leão por dia”.  
        Fomos criados na ambiguidade, 
tais como: cooperação - competição, verdade- mentira, curto - longo prazo, preto – 
branco, para ganhar é preciso que alguém perca.  
        Negociar faz parte da nossa vida, desde os povos primitivos. Viver é negociar.  
        Negociar é um processo de alcançar objetivo (s) através de acordo em situações 
que ocorrem pensamentos divergentes e convergentes. O que importa é levar ao 
segundo pensamento. 
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Conclusão  

No projeto negociação da universidade de Harvard encontramos esta definição: 
“Negociar é obter acordo de mútuo interesse e, se houver conflitos, adotar padrões 
corretos, sem considerar propostas puramente individuais”  
Negociação é um processo de tomada de decisão entre partes interdependentes que 
não compartilham preferências idênticas. É pela negociação que as partes decidem o 
que cada um deve dar e tomar em seus relacionamentos; 
Negociação é o processo de buscar a aceitação de ideias, propósitos ou interesses, 
visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem 
a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram oportunidades de apresentar 
toda a sua argumentação e que o produto final seja... 
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Serviço pós-venda 

Quando o vendedor argumenta, ele coloca em jogo várias características, benefícios 
ou informações que leva o cliente a não contestar preços ou prazos. A argumentação, 
para ser eficiente, deve despertar emoções para que o cliente concorde com a 
compra do produto, serviço ou ideia e fatos para que o cliente justifique sua 
aprovação, então, antes de argumentar, pense na emoção que você quer que o cliente 
tenha e dê fatos para que o mesmo justifique sua decisão. A argumentação geralmente 
está atrelada a explicação do produto, serviço ou ideia e seus benefícios, podemos no 
entanto, argumentar novamente, antes de negociar caso haja uma objeção, o que não 
podemos é aceitar passíveis umas objeção. 

 


