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Todos os direitos reservados a MIB - Massachusetts Institute Of Business.

Material teórico didático para subsídio no processo de ensino e aprendizagem.

Coordenador do Curso: Caio Rafael Peppe.

Direção por: Marcus Vinícius Franquine Tatagiba.

SOBRE ESTE CONTEÚDO:

l.cristina
Retângulo

l.cristina
Caixa de texto
João Alfredo Lopes Nyegray.
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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Professor: Caio Rafael Peppe

Mestre em Administração de Empresas pela UFPE. Professor de diversos cursos de MBA no Brasil
e no Exterior.

Possui larga experiência como executivo da área internacional em país como Brasil, Canadá e
Estados Unidos.

É executivo da área de educação trabalhando em projetos de pós-graduação.
Atualmente gerencia os programas de Marketing & Educação da Abracomex.
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LOCALIZAÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

Localização e Retenção de Clientes

Aspectos Culturais & Históricos

Estilos de Negociação

Etapas de uma Negociação

Características das Negociações Internacionais
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QUEM É O MEU PÚBLICO-ALVO?

Direcione o seu público alvo

- Determine para quem o produto deve direcionado;
- Sabendo quem é o público-alvo, fica mais fácil abordar esse grupo e apresentar o seu produto. 

Divulgue o seu produto para o público-alvo

- Torne o seu produto conhecido: entre em contato com potenciais cl ientes, mantenha
relacionamento com potenciais clientes;

- Faça networking!
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COMO E ONDE DIVULGAR?

Eventos Nacionais e Internacionais

- Participe de eventos, missões e feiras nacionais e internacionais.
- Torne-se VISÍVEL e realize eventos, treinamentos, apresentações técnicas e sobre o seu  produto.

Faça Parcerias Estratégicas

- Estabeleça parcerias com empresas que possuem produtos ou serviços complementares.  Eles
possuem o mesmo tipo de cliente que você, mas esses parceiros estratégicos não são
concorrentes.
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COMO E ONDE DIVULGAR?

Canais eficientes de comunicação

- O cliente tem que ter acesso fácil para entrar em contato. Assim, é importante utilizar todos os
meios de comunicação possíveis e segmentados.  Divulgue esses acessos facilitados ao cliente.

Utilize e divulgue nas redes sociais, jornais e revistas

- Utilize redes sociais para divulgar o seu produto. Mantenha as redes com informações relevantes.
Evite o lixo eletrônico;

- Publique em jornais e revistas especializados.
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COMO E ONDE DIVULGAR?

Construa valor e crie uma experiência de atendimento

- O que o seu cliente valoriza? Ofereça atendimentos diferenciados, cortesias e brindes.  Valorize
o relacionamento com o cliente.

- As pessoas estão cada vez mais comprando online, assim, agregue valor no relacionamento
com o cliente.

Se diferencie da concorrência

- Faça a diferença e ofereça um atendimento único: ofereça serviços agregados. Mostre as suas
vantagens em relação à concorrência.
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FIDELIZE SEU CLIENTE

Crie vínculos, conheça seus clientes e os fidelize

- Não venda apenas um produto, estabeleça vínculos com seu cliente.
- Dê ênfase na satisfação do cliente.  Assim, você venderá mais vezes.
- Tenha um cadastro personalizado e conheça as suas preferências.
- Conhecer bem seu cliente, é a melhor forma de o fidelizar.

IMPORTANTE:

Nada adianta atrair, conhecer o cliente e criar vínculos, se o
produto não é o que ele busca e não supera as expectativas.
Se cliente não está motivado, não vai falar bem de você ou
te indicar para outras pessoas.
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FIDELIZE SEU CLIENTE

Receba e dê feedbacks.

- Mensure o retorno de opinião sobre o produto e serviço prestado;
- Mapeie as falhas;
- Seja transparente, admita erros, e apure responsabilidades;
- Implemente melhorias de produtos, serviços e processos.

IMPORTANTE:

Um cliente satisfeito irá ser a sua melhor propaganda.  Assim,
convite seus clientes a dar testemunhos sobre a sua satisfação.
Divulgue os testemunhos e as avalições positivas obtidos.
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RESUMO FINAL

Uma empresa precisa conhecer qual é o seu público-alvo e se comunicar de forma apropriada.

Divulgar a empresa e o produto é fundamental para se aproximar de potenciais clientes.

A fidelização de clientes é de grande importância para o sucesso de um empreendimento. Para
fidelizar clientes, é necessário conhece-lo.

É importante compreender as necessidades, preferências, e os aspectos que contribuem para
processo de decisão do cliente em adquirir determinado produto ou serviço.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

O mundo de hoje é um reflexo do passado.

Cada país possui uma carga histórica que influencia nos dias atuais as relações comerciais

internacionais: características pessoais, como a origem familiar, influenciam as negociações;

É fundamental compreender a história do cliente e suas origens;

Gafes culturais podem significar o cancelamento de um contrato;

Aspectos culturais influenciam diretamente no processo de negociação envolvendo distintas

países.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

O MUNDO DE HOJE É UM REFLEXO DO PASSADO

As diferenças culturais existem dentro de um mesmo país.  Na negociação internacional, esse
fator é ainda mais importante, bem como a situação política e econômica do país.

De acordo com Minervini (1991, p. 339): “a regra básica n° 1 para abordar o mercado externo e
o aprendizado das diferenças culturais”.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

FATORES CULTURAIS EM NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

FONTE: Acuff (2004)
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

PAÍSES DA EUROPA
                                                                                                                                                                                                                                                                

Região passou por muitas transformações de fronteiras ao longo dos séculos.  Muitas guerras,

invasões, iniciando pela dissolução do Império Romano;

Feudos medievais se unificaram e se tornaram Impérios;

Guerras subdividiram impérios, criando países;

Para se fortalecer economicamente e manter diplomacia de paz, é criado um bloco econômico,

até o modelo atual: União Europeia.

Divergências dentro do bloco: BREXIT.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

A CRISE NA CRIMÉIA E O EMBARGO RUSSO:
                                                                                                                                                                                                                                                                

Agosto de 2014: embargo russo a produtos da União Europeia,
EUA, Austrália, Canadá e Noruega.

Retal iação às sanções pela anexação da Criméia ao
território russo.

Produtos:
- Carnes (gado, porco, frango e peixe),
- Frutas e vegetais,
- Leite  e lácteos.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

A UCRÂNIA E A CRIMÉIA
                                                                                                                                                                                                                                                                

Crise se iniciou com a intenção da Ucrânia em ampliar as relações com a Europa, seguindo os
passos de países como a Lituânia e Estônia.
A população da Ucrânia é dividida em termos culturais, econômicos e étnicos.
População divida entre ampliar as relações com a Rússia ou com a União Europeia.

POPULAÇÃO DA CRIMÉIA:

- Russos: 58%
- Ucranianos: 24%
- Tártaros: 12% (minoria muçulmana)
- Outros: 6%
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

O MUNDO ÁRABE
                                                                                                                                                                                                                                                                

Historicamente procedentes da Península Arábica, os povos eram nômades em detrimento da
escassez de recursos naturais na região desértica.  Algumas exceções eram os centros comerciais
como os localizados na costa e a cidade de Meca.

Maomé, como profeta de Alá, pregou o islamismo, após a revelação da missão espiritual revelada
pelo Anjo Gabriel.

A divulgação do Islã entre os povos nômades levou a religião ao norte da África, península
Ibérica e trechos do mundo oriental.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

O MUNDO ÁRABE
                                                                                                                                                                                                                                                                

Conjunto de países que falam árabe no Norte da África e Oriente Médio.  Diversidade cultural
entre os países árabes.

Designar uma pessoa como árabe devido ao idioma que fala é algo comum, mas algumas pessoas
não se consideram árabes pois não nasceram e não possuem ancestrais da Península Arábica.

Nem todas as pessoas do no Mundo Árabe é mulçumano (praticante do Islã, religião que prega
os ensinamentos de profeta Maomé).

Mulçumanos podem ser de qualquer parte do mundo.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

O MUNDO ÁRABE
                                                                                                                                                                                                                                                                

A lei Sharia varia conforme as regras de cada país;

Sharia: é o direito islâmico, que diferente do mundo ocidental, não há separação entre a religião
e o direito.  A Sharia é baseada no Alcorão e a Suna (livros sagrados do islã);

O sistema bancário islâmico é baseado na Sharia.  Algumas diferenças:

• Não é permitido o pagamento de taxas para empréstimos;

• Não é permitido investir em empresas que fornecem bens ou serviços contrários aos preceitos
da Sharia, como jogos de azar.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

O MUNDO ÁRABE

Imagem: https://external-preview.redd.it/zmQR5IwgvL4vdWMQ1GPpkW9aVFTkLPN9I3C1CNbU2DU.jpg?
auto=webp&s=d6c690d9a9ee48c51b81a111f39aeedf72d76dea

https://external-preview.redd.it/zmQR5IwgvL4vdWMQ1GPpkW9aVFTkLPN9I3C1CNbU2DU.jpg?
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

O MUNDO ÁRABE

Há variação linguística e cultural entre os países do Mundo Árabe;

Em alguns países, apenas os homens realizam negociações comerciais;

As roupas árabes variam conforme cada país, inclusive, nem todos os países obrigam as mulheres
a usar o lenço de cabeça (Shayla).

Na maioria dos países árabes, homens e mulheres não dividem o mesmo ambiente;

Relações de confiança são de enorme importância, e o que é acordado verbalmente tem a
mesma relevância que um contrato assinado.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

ÁSIA
                                                                                                                                                                                                                                                                

Berço de civilizações, particularmente no sul da Ásia e na  Ásia Oriental.

Regiões com características próprias: Oriente Médio, subcontinente indiano, sudeste asiático,
centro-leste e Extremo Oriente;

Berço das principais religiões: judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo e o budismo;

Países europeus tiveram influência na Ásia.

Alguns destaques:

• Cruzadas à Terra Santa (séculos XI e XIII)

• Domínio britânico na Índia, Hong Kong, e outro
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

ÁSIA

ÍNDIA
                                                                                                                                                                                                                                                                

Sistema de castas na religião hindu: castas são relacionadas à profissão. Outras religiões tem
características próprias;

Tradicionalismo cultural, diferenças culturais e religiosas no país;

Desenvolvimento econômico e e migração para centros urbanos;

Revolução agrícola teve grande impacto no país, inclusive uma ampla migração dos meios
rurais para centros urbanos;

Presença de indianos no mundo: EAU, Inglaterra e outros.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

ÁSIA
                                                                                                                                                                                                                                                                

CHINA

País amplo, com maior parte da população residindo na costa;

Guerras civis no país se encerraram em 1949, com a instalação do Partido Comunista e ocupação
do Tibet em 1950.

Revolução Cultural (1966 - 1976) e o Livro Vermelho;

Empresas públicas com presença internacional, principalmente nos segmentos de infraestrutura;

China: maior economia da Ásia, segunda maior do mundo
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

ÁSIA
                                                                                                                                                                                                                                                                

JAPÃO

Império Japonês incluía regiões da China, Coréia, Filipinas e outros;

Durante muitos anos, foi o país mais industrializado da Ásia, a partir do apoio econômico dos EUA
após a II Guerra Mundial;

Possui amplo parque industrial: automóveis, navios, produtos elétricos e eletrônicos;

Possui alta renda per capita, saúde e educação de boa qualidade; e utiliza alta tecnologia na
indústria, agricultura e rede de serviços.
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ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS

ÁSIA
                                                                                                                                                                                                                                                                

ORIENTE MÉDIO

Grande centro de negócios do mundo;

Aspectos sensíveis relacionados à política, aspectos culturais e religiosos (principalmente entre
judeus e mulçumanos);

Século XX: petróleo e desenvolvimento econômico;

Guerras e conflitos na região;

Petróleo e derivados  tem grande influência econômica. O Turismo é emergente. Outros
segmentos: agricultura e defesa.
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RESUMO FINAL

Aspectos culturais e históricos influenciam nas negociações de forma substancial. Assim, é
fundamental analisar e compreender o passado e o seu reflexo nas negociações internacionais.

Algumas regiões, como o Mundo Árabe, tem grande influência do aspecto religioso no processo
de negociações. Esses aspectos precisam ser obrigatoriamente observados por um negociador.

A Ásia é um continente muito diverso, com características próprias em cada micro-região.  Não
é possível fazer negeralizações.
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ESTILOS DE NEGOCIAÇÃO
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

Definição

Negociação em um Mundo Globalizado

Como negociar

Como ser competente em uma negociação

Estilos de Negociação
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ESTILOS DA NEGOCIAÇÃO

DEFINIÇÃO:
                                                                                                                                                                                                                                                                

Conforme Pinheiro Martinelli (2002):

Esforço de “ganha-ganha” para atender as diversas partes envolvidas.
Assim, “ganha-ganha” consiste na “busca da satisfação

de ambos os lados envolvidos.”
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ESTILOS DA NEGOCIAÇÃO

NEGOCIAÇÃO EM UM MUNDO GLOBALIZADO
                                                                                                                                                                                                                                                                

A globalização permitiu a ampliação do comércio internacional e a circulação de pessoas;

Profissionais que precisam manter contato com múltiplos países tem que ter sensibilidade de como
negociar com pessoas de países estrangeiros e como a cultura influencia no processo de
negociação;

Pessoas residentes em países estrangeiros, mesmo adotando a cultura do novo país, possuem
percepções distintas, influenciando no processo decisório de negociações. O mesmo se aplica
dentro de empresas.
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ESTILOS DA NEGOCIAÇÃO

COMO NEGOCIAR?
                                                                                                                                                                                                                                                                

Se o negociador brasileiro conhece os aspectos culturais da pessoa com quem irá se encontrar,
há uma empatia inicial e uma maior facilidade de compreender os aspectos considerados
relevantes pelo outro negociador.  Essa percepção permite uma facilidade na condução do
processo de negociação.

Conhecer a cultura e história da pessoa com a qual irá negociar permite uma maior interpretação
dos valores pessoais.

O conhecimento dos aspectos culturais é um aspecto técnico relevante para um profissional
com perfil internacional.
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ESTILOS DA NEGOCIAÇÃO

COMO SER COMPETENTE EM UMA NEGOCIAÇÃO?

Um bom negociador internacional deve ter:

Conhecimento técnico das técnicas e métodos de negociação, desequilíbrio de forças entre as
partes, e de como superar conflitos;

Excelente percepção do contexto da negociação (incluindo aspectos culturais e históricos);

Habilidade de ouvir, avaliar e decidir;

Atitude de propor soluções que resultem vantagens para os atores envolvidos na negociação.
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ESTILOS DA NEGOCIAÇÃO

COMO SER COMPETENTE EM UMA NEGOCIAÇÃO?

O processo de negociação internacional não se restringe à etiqueta e boas maneiras relacionadas
à cultura de enfoque, como por exemplo entregar cartões de visita com as duas mãos na China.

É fundamental se preparar para uma negociação,  considerando os aspectos culturais e históricos,
além de outras sutilezas que devem ser trabalhadas com planejamento antecipado.
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ESTILOS DA NEGOCIAÇÃO

TIPOS DE NEGOCIACÃO

Qual é o objetivo da negociação?

Figura: Processo de Negociação
Fonte: Andrade, Alyrio e Macedo (2004)
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ESTILOS DE NEGOCIAÇÃO

ESTILOS:

Existem diversos modelos estabelecidos por diversos autores sobre os estilos de negociação, tais
como os elaborados por Bergamini, Gottschalk, Jung, Junqueira, Matos, Miranda, e outros.

Apesar dos nomes utilizados para categorizar cada um dos estilos, todos eles tem semelhanças
descritivas.

Os estilos abaixo são os principais, havendo variações conforme cada autor. Conforme o Modelo
de Márcio Miranda (2002):

Estilo Direto Estilo Sociável Estilo Afável          Estilo Metódico
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ESTILOS DE NEGOCIAÇÃO

ESTILO DIRETO:

Profissional com perfil de exposição clara e objetiva de suas ideias.

Explicação de forma sucinta as propostas e expectativas, se utilizado de dados numéricos (sempre
que possível) de modo a fundamentar a proposta de forma racional.

Característica de pessoas convictas e determinadas, particularmente observado em países do
norte da Europa, como na Alemanha, Dinamarca, Suécia e Noruega.
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ESTILOS DE NEGOCIAÇÃO

ESTILO SOCIÁVEL:

A partir do desenvolvimento de um relacionamento duradouro e o estabelecimento de confiança,
o negociador estabelece empatia ao criar uma atmosfera amigável.

Característico de países com cultura latina, o bom relacionamento interpessoal e o conhecimento
da cultura do outro negociador permite a condução da negociação com a perspectiva de
gerar resultados positivos.
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ESTILOS DE NEGOCIAÇÃO

ESTILO AFÁVEL:

Tem como base a paciência para se firmar acordos, assim, situações são planejadas
antecipadamente e não é tomada nenhuma decisão precipitadamente ou de forma repentina.

As culturas chinesa e japonesa tem esse estilo, onde são considerados todos os aspectos
relacionados ao acordo que está sendo proposto, propiciando estabilidade e tranquilidade.
Outra característica dessas duas culturas é a relevância da hierarquia institucional, quem está
negociando não é necessariamente quem irá firmar o acordo.
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ESTILOS DE NEGOCIAÇÃO

ESTILO METÓDICO:

Tem como característica a ordenação de forma lógica e a argumentação de forma clara, sem
haver argumentos emocionais.  Esse estilo de negociação reúne elementos de outras técnicas.

É comum que o negociador de estilo metódico faça anotações de informações e outros aspectos
que considere relevante para a negociação.
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RESUMO FINAL

Existem diversos estilos de negociadores internacionais, os quais precisam ser compreendidos
para ter um melhor desempenho no processo da negociação: Estilo Direto, Estilo Sociável, Estilo
Afável, e Estilo Metódico.

Para ser competente em um processo de negociação, há a necessidade de compreender o
estilo do outro negociador, como proceder quanto o processo de negociação, possíveis
influências (aspectos culturais, conhecimentos técnicos, atitudes, e outros).
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

Processo de Negociação

Comunicação

Tipos de Comunicação

Criação de VALOR nas negociações

Etapas de uma Negociação
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

PROCESSO DE NEGOCIACÃO:

“Negociação é um processo de comunicação bilateral,
com o objetivo de se chegar a uma ideia conjunta”

                                                                                          Fisher e Ury

Processo complexo, envolvendo pessoas, técnicas, aspectos comportamentais, culturais e outros.

É fundamental entender o processo de relacionamento interpessoal.  Em essência, é um processo
de comunicação, observação e estudo contínuo.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO:

Um negociador internacional, mesmo tendo estilos distintos de negociação, deve possuir
informações específicas sobre 3 aspectos essenciais:

Objetivos a serem alcançados com a negociação;

Poder de barganha e flexibilidade para alcançar o acordo;

Estratégias a serem utilizadas no processo de negociação.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO:

No processo de negociação internacional, é necessário levar em consideração diversos fatores,
tais como as diferentes culturas, ambientes, estilos de negociação, sistemas políticos dos países
relacionados, ideologias, tradições e costumes de países.

Adicionalmente, o negociador precisa ter uma visão multidisciplinar, tenho conhecimentos
relativos a comunicação, vendas, marketing, psicologia, sociologia, política, economia,
comércio, negócios internacionais e resolução de conflitos.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

COMUNICAÇÃO:

É essencial comunicar de forma efetiva em uma negociação, considerando todos os aspectos
relevantes ao processo.

• Comunicação interpessoal:

• Comunicação não verbal

• Expressões corporais

• Expressão Facial

• Expressões com os olhos

• Elementos Paralinguísticos
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

TIPOS DE COMUNICAÇÃO:

Distributivas: informações não são detalhadas para evitar que a outra parte se utilize das
informações divulgadas

Integrativas: a negociação envolve uma significativa parcela de confiança mútua para a
construção de sinergias e uma relação duradoura.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

CRIAÇÃO DE VALOR NAS NEGOCIACÕES:

Negociação entre empresas

Relacionamento de longo 
prazo

Contribui para maior 
penetração empresarial

Aumento da rentabilidade e 
receita 

A negociação entre empresas tem que ser positiva para as duas empresas, caso contrário, não
haverão sinergias.

O crescimento sustentável somente é possível quando a outra parte percebe a agregação de
valor ao produto ou serviços prestados.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPAS:

Etapa 1: 
preparação

Etapa 2: 
investigação

Etapa 3: 
sinalização

Etapa 4: 
teste de hipóteses

Etapa 5: 
troca de concessões

Etapa 6: 
acordo

Etapa 7: 
acerto final

Uma negociação internacional pode ter etapas bem definidas, porém, não há um momento
exato para terminar uma etapa e iniciar outra.  Desta forma, é imprescindível que o negociador
tenha clareza em qual momento se encontra no processo de negociação.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPAS:

Se prender a aspectos técnicos e esquecer o objetivo da negociação;

Improvisar e confiar em demasia na habilidade de negociação e assim não planejar ou queimar

etapas no processo de negociação;

Não cumprir prazos previamente estabelecidos e assim perder credibilidade;

Não saber ouvir e assumir postura defensiva ou postura de ataque;

Estabelecer imposições com base em outras experiências passadas;

Não dominar o idioma ou os aspectos culturais envolvidos.

Laura Kristina
Caixa de texto
PONTOS A SEREM EVITADOS:
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 1: PREPARAÇÃO

É importante ter informações sobre a outra parte com a qual irá se reunir e refletir quais objetivos
se tem com a negociação. Muitos detalhes sobre o perfil profissional estão disponíveis na internet;

Um profissional que está em viagem a um outro país deve chegar com antecedência àquele
país, de modo a se ambientar e obter informações que possam ser relevantes ao negócio.

Etapa 1: 
preparação

Etapa 2: 
investigação

Etapa 3: 
sinalização

Etapa 4: 
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 1: PREPARAÇÃO – ASPECTOS IMPORTANTES

Qual o objetivo da negociação?
Quais as características da pessoa com a qual se irá negociar?
Como deve ser a estrutura e conteúdo da apresentação?
Há aspectos culturais a serem observados?
Haverá recursos audiovisuais, folhetos ou demonstrações específicas?
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 2: INVESTIGAÇÃO

Quando pesquisamos uma informação sobre alguma coisa, nem sempre a realidade corresponde
à realidade.  O mesmo se aplica nas negociações. É oportuno descobrir se as informações estão
apuradas.

Muitas vezes é adequado não fazer perguntas diretas, mas investigar de forma discreta, usando
metodologias de vendas como SPIN Selling, Sandler, SNAP, ou outros.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 3: SINALIZAÇÃO

No decorrer da negociação, é importante sinalizar os interesses com a negociação. Em algumas
culturas é adequado ser mais direto, em outras culturas o processo de sinalização deve ser
construído paulatinamente.

Observar os aspectos não verbais ajuda a avaliar a receptividade da informação que está
sendo transmitida. Importante: transmitir emoções e confrontar informações pode ser bom ou
ruim, dependendo da cultura.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 3: SINALIZAÇÃO - EMOÇÕES E CONFRONTOS EM NEGOCIAÇÕES

Pesquisa da Universidade de Harvard
aval ia a relevância de demonstrar
emoções no processo de negociação, e
os embates que surgem. Detalhes da
pesquisa em vídeo:

https://youtu.be/iSPeLrKJLYo

Confrontos devem ser evitados e é importante mostrar emoções em alguns países; em outros,
demonstrar emoções significa imaturidade e falta de profissionalismo.

https://youtu.be/iSPeLrKJLYo
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 4: TESTE DE HIPÓTESES

A partir do momento que já se tem uma percepção sobre as propostas que foram sinalizadas na
negociação, é importante apresentar um resumo do que foi proposto e apresentar uma proposta
objetiva.

Alguns países, como na China, muitas negociações tem um momento de silêncio.  O objetivo é
de pensar na proposta, que em muitos casos pode ter que ser levada a superiores para uma
decisão em um outra data.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 5: TROCA DE CONCESSÕES

Em um processo de negociação, nem tudo que é proposto é aceito.  Portanto, é interessante
que quando seja feita uma proposta inicial, que esta seja o mais ampla possível e com margem
de negociação. É adequado discutir concessões a medida a negociação evolui.

É importante estabelecer limites mínimos e máximos, como de preço, prazos, quantidades e outros
temas que estejam na pauta da negociação.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 5: TROCA DE CONCESSÕES

Qual o mínimo aceitável para estabelecer um acordo negociado?
Qual a flexibilidade de cada negociador para se formalizar um acordo?
Quais serão as consequências se não houver acordo?
Qual é a Zona de Conforto Possível (ZAP), ou seja, qual é a margem de negociação possível
para se estabelecer um acordo?
Qual é a perspectiva de valor no negócio para os negociadores?

ZAPR$ 20 mil R$ 30 mil

Preço de reserva vendedor Preço de reserva comprador
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 6: ACORDO

Após o processo de avaliação e de direcionamento das necessidades, é necessário chegar a
um consenso final para estabelecer um acordo. Assim, é importante resumir o que foi aceito na
troca de concessões.

Como já houve uma troca de concessões anterior, onde a proposta foi sendo construída, a
chance de sucesso na finalização do acordo é grande.
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ETAPAS DE UMA NEGOCIAÇÃO

ETAPA 6: ACERTO FINAL

O acerto final consiste na formalização da negociação, normalmente correspondendo à
assinatura entre as partes envolvidas.

Nesse momento, é adequado discutir passos futuros e outras possíveis sinergias que se tenha
interesse.  Importante considerar sempre se o momento é adequado para discutir outros temas,
considerando todos os aspectos envolvidos, como cultura, situação política, e outros.
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RESUMO FINAL

Um negociador internacional precisa ter uma visão multidisciplinar, com conhecimentos técnicos,
econômicos, de comunicação e outros.

Em um processo de negociação, é fundamental considerar aspectos não-verbais, como
expressões corporais e faciais, movimentação dos olhos, e elementos paralinguísticos.

Um negociação internacional pode ser dividida em 7 fases, até o acerto final e a concretização
de um acordo. Assim, nesse processo, há a necessidade de se preparar para uma reunião, realizar
uma investigação de informações, sinalizar os interesses durante uma negociação, e realizar
uma troca de concessões.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

Atuação em outros países e o processo de “Aculturação”

Negociação com Europeus que não são de origem latina

Negociação com Europeus de Origem Latina

Negociação com Indianos

Negociação com Russos

Negociação com Chineses
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

Atuar em outro país é adotar uma nova cultura e estar aberto a uma “aculturação” empresarial.
Para isso, é imprescindível:

Compreender o comportamento do consumidor do outro país;

Conhecer o código de ética profissional de outros países;

Modos de relacionamento e tradições;

Processos empresariais;

Outros aspectos relacionados à sociedade e tradições;

Avalie a necessidade da contratação de um tradutor.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

Organize uma viagem com antecedência, de modo a conhecer a realidade do país e fazer
visitas técnicas e comerciais. Vale a pena visitar supermercados, restaurantes e shoppings. O
objetivo é de avaliar o custo de vida da população e os preços praticados no país;

A contratação de um profissional internacional pode ser muito relevante para a concretização
de negócios, especialmente antes da viagem, para que contatos prévios possam ser realizados;

IDIOMA: normalmente o inglês é o idioma oficial. Evite conversar com estrangeiros em inglês e
dentro do mesmo ambiente com a comitiva brasileira em português. Pode gerar desconfiança;

Fale devagar, pois há variações idiomáticas do inglês, e como segundo idioma, é possível haver
dificuldades na comunicação;

Separe as perguntas: não faça duas perguntas em uma única frase;

Quando redigindo algum documento, seja explícito e redundante, para não gerar dúvidas.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

Uma negociação internacional, se ocorre no país do outro negociador (anfitrião), e se é finalizada
com resultado positivo, costuma ser seguida de uma outra viagem, desta vez do parceiro com o
qual foi firmado o acordo.   Assim, se o anfitrião está convidando para um jantar a um restaurante
caro, a mesma reciprocidade deve ser oferecida no Brasil, quando o novo parceiro estiver em
viagem ao país.

Se a negociação puder ser feita no Brasil, é preferível, pois ficará para o convidado as dificuldades
culturais e de aclimatização a país.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

O local (ambiente) da reunião deve ser pensado cuidadosamente, pois cada cultura tem uma
percepção:

• Na Europa é comum fechar uma negociação após um almoço;

• O Norte-Americano considera almoçar tempo perdido, pois tem no café da manhã a sua principal
refeição;

• Um escritório suntuoso poderá ser adequado para algumas culturas, como no Oriente Médio;
porém, um escritório humilde poderá ser visto como sinal de humildade em outros países.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

A dia da semana e o horário da reunião também deve ser observado.  Países com população
mulçumana, normalmente, não trabalha na sexta-feira, enquanto o domingo é dia normal de
expediente.

Pressionar o outro negociador não é adequado em nenhum país, por mais que a intenção seja
de demonstrar interesse na negociação.  Principalmente em culturas asiáticas, é importante dar
algum tempo (pode variar de alguns minutos a alguns dias) para o outro negociador avaliar a
proposta e discutir internamente com a equipe dele.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

É fundamental se preparar para o processo de negociação e não se intimidar, principalmente
com as ofertas e contraofertas.

Em um processo de negociação é fundamental realizar concessões, assim, é importante
previamente estipular os parâmetros aceitáveis e considerar de forma macro a relevância da
negociação.

É importante estabelecer um relacionamento mais profundo com o novo parceiro comercial.
Eventualmente, é importante avaliar se é adequado um baixo retorno financeiro em um primeiro
momento.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

Negócios internacionais devem ser consideradas estratégicas, como oportunidade de ampliar
mercado no médio prazo.  É importante estabelecer um planejamento prévio quanto aos objetivos
da negociação e quais as perspectivas da negociação.

Gerar empatia e confiança é fundamental. Uma negociação não será bem sucedida se ambas
as partes não se sentirem confortáveis.

Evite radicalismos e situações controvérsias com questionamentos sobre religião, política e outros.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

NEGOCIAÇÃO COM EUROPEUS QUE NÃO SEJAM DE ORIGEM LATINA
(Alemanha, Suíça, Dinamarca, Suécia, e outros)

É extremamente importante a pontualidade.  Se houver atraso de 5 minutos, avise que estará
atrasado.  As reuniões são diretas e objetivas.

Formalidade, inclusive para se dirigir a uma pessoa pelo nome. Títulos acadêmicos são muito
importantes e devem ser mencionados. Se a pessoa tem doutorado, é relevante chamar de
Senhor Doutor, caso não possua, apenas de Senhor e o sobrenome da pessoa.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

NEGOCIAÇÃO COM EUROPEUS DE ORIGEM LATINA
(Espanha, Portugal, Grécia, e outros)

É comum um aperto forte de mão e roupas formais.

Países latinos são menos diretos nos negócios do que outros europeus. É comum fugir da pauta
da reunião e conversar sobre amenidades.

São extremamente hospitaleiros, mas o temperamento pode ser volátil.

A pontualidade é esperada de um visitante, mas é comum ter que esperar 15 a 30 minutos para
ser atendido por um dirigente sênior.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

NEGOCIAÇÃO COM INDIANOS

Almoços e jantares são frequentes, mas utilize somente a mão direita para se alimentar. Muitas
vezes não há talheres, assim, se utiliza o pão para pegar a comida;

Além do aperto de mão, é tradicional o “Namastê” seguido com um cumprimento com as duas
mãos unidas.

Apesar do aspecto formal das reuniões, há uma postura mais relaxada.  Formalidades são
importantes para pedir para fumar, entrar ou sentar.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

NEGOCIAÇÃO COM RUSSOS

Sorrir por educação para alguma situação é considerado falsidade;

O aperto de mão é forte e é o único meio de cumprimento tanto para homens como para
mulheres.

A formalidade é importante, tanto nas vestimentas como no tratamento às pessoas.  É importante
chamar uma pessoa sempre pelo sobrenome.

Brindes em jantares formais são obrigatórios.  Mesmo tendo uma mesa com 20 pessoas, cada um
fará um brinde em homenagem a alguma coisa.
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CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

NEGOCIAÇÃO COM CHINESES

A formalidade é importante, sendo as pessoas sempre chamadas de Senhor(a). O aperto de
mão é fraco, pois é rude apertar com força.

O protocolo inclui a entrega de presentes entre as partes.

Cartões de visita são entregues com as duas mãos. Quando recebido, é importante ler e segurar
por alguns minutos, e guardar discretamente.

A programação de uma agenda de reunião deve ser seguida, e sempre de forma direta. Mas é
comum conversar antes sobre amenidades.
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RESUMO FINAL

A forma de como deve ser feita uma negociação internacional vai depender do estilo dos
negociadores e dos objetivos a serem alcançados em uma reunião. Assim, atuar em um mercado
internacional é estar aberto a uma nova cultura e à “aculturação” da empresa, produtos e/ou
serviços.

Aspectos, como o local de uma reunião, presença de um tradutor, e a geração de empatia têm
impacto direto no processo de negociação.

É importante conhecer os hábitos de diferentes povos e culturas, de modo a evitar “gafes” que
podem comprometer uma negociação.
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