
 

© SalesUp 2008 

Para mais informações contacte-nos através do nº. 213 162 650 ou envie um email 

para: info@salesup.pt 

Ferramentas NegociaisFerramentas NegociaisFerramentas NegociaisFerramentas Negociais    

    

Numa negociação utilize aNuma negociação utilize aNuma negociação utilize aNuma negociação utilize assss ferramentas correctas ferramentas correctas ferramentas correctas ferramentas correctas    

 

A negociação requer, cada vez mais, profissionais competentes capazes 

de promover relações de verdadeira parceria comercial. As actuais 

exigências de negociação não se compadecem com amadorismos. As 

empresas de sucesso estão a apostar e a investir na profissionalização e 

formação contínua dos seus negociadores. 

 

Conheça as ferramentas práticas de uma Negociação:Conheça as ferramentas práticas de uma Negociação:Conheça as ferramentas práticas de uma Negociação:Conheça as ferramentas práticas de uma Negociação:    

Preparação:Preparação:Preparação:Preparação: este é o elemento mais importante numa negociação. Quem 

tem Informação tem Poder. Quanto mais informação relevante conseguir 

obter, maior será o seu poder negocial.  

 

“Ler” as necessidades do cliente:“Ler” as necessidades do cliente:“Ler” as necessidades do cliente:“Ler” as necessidades do cliente: reúna toda a informação que o ajude a 

customizar a sua negociação, dando ao cliente sinais claros de que o 

conhece e de que vai satisfazer as suas necessidades. 

 

ImagineImagineImagineImagine----se do outro lado:se do outro lado:se do outro lado:se do outro lado: pense sempre em ganhos mútuos. 

Demonstrará respeito, favorecendo a empatia e facilitando o diálogo; 

 

Antecipação:Antecipação:Antecipação:Antecipação: conheça muito bem as suas fraquezas e prepare-se para 

as objecções, de forma a conseguir minimizá-las antecipadamente. 

 

Defina os objectivos a Defina os objectivos a Defina os objectivos a Defina os objectivos a atingir:atingir:atingir:atingir: grandes encomendas? Uma longa parceria 

comercial? Maior rentabilidade? Elabore uma lista com tudo o que 

pretende atingir na negociação. Sentir-se-á mais concentrado no que é 

realmente importante. 

 

Nunca minta ou faça “bluff”:Nunca minta ou faça “bluff”:Nunca minta ou faça “bluff”:Nunca minta ou faça “bluff”: são raras as negociações que se resumem a 

um contacto. Se mentir um dia será certamente descoberto, 

comprometendo a sua credibilidade e a da sua empresa. 
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Seja justo:Seja justo:Seja justo:Seja justo: as melhores negociações assentam no pressuposto: eu ganho 

e tu ganhas. 

 

Não revele os seus objectivos:Não revele os seus objectivos:Não revele os seus objectivos:Não revele os seus objectivos: muitas vezes o segredo é a alma do 

negócio. Se o adversário souber antecipadamente os seus objectivos, o 

seu poder negocial diminuirá. 

 

Seja flexível:Seja flexível:Seja flexível:Seja flexível: uma negociação envolve compromissos. Pense em soluções 

criativas para todos os problemas que surjam no decurso da 

negociação. 

 

Construa confiança e favoreça um ambiente de concretização:Construa confiança e favoreça um ambiente de concretização:Construa confiança e favoreça um ambiente de concretização:Construa confiança e favoreça um ambiente de concretização: 

proporcione logo no início pequenas “vitórias” ao seu adversário, 

potenciando um clima amigável. 

 

Resista à pResista à pResista à pResista à pressão e não se deixe envolver em climas de competição:ressão e não se deixe envolver em climas de competição:ressão e não se deixe envolver em climas de competição:ressão e não se deixe envolver em climas de competição: Há 

negociadores que deliberadamente favorecem climas de tensão com o 

propósito de obterem concessões. Se sente que o estão a intimidar, 

desvie o assunto para áreas que considere pacíficas. 

 

Saiba geriSaiba geriSaiba geriSaiba gerir conflitos:r conflitos:r conflitos:r conflitos: em muitas negociações o conflito é inevitável. 

Automotive-se, recordando-se sempre que o objectivo da negociação é 

o acordo mútuo.  

 

Saiba utilizar os “SES”:Saiba utilizar os “SES”:Saiba utilizar os “SES”:Saiba utilizar os “SES”: a conquista de um acordo, depende muitas vezes 

do saber usar os “ses”. Prepare os seus argumentos pensando no 

seguinte: vou aceitar se…(é dando que se recebe). 

 

Saiba terminar a negociação:Saiba terminar a negociação:Saiba terminar a negociação:Saiba terminar a negociação: quando obtiver o que pretende e sentir um 

bom ambiente negocial, termine a reunião. Muitas negociações são 

prejudicadas porque se arrastam para além do momento da 

concretização. 
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Reformule antes de concluir:Reformule antes de concluir:Reformule antes de concluir:Reformule antes de concluir: numa negociação é importante não ficarem 

dúvidas. Muitos negócios falham posteriormente à negociação porque a 

mesma foi concluída sem terem sido bem esclarecidos alguns dos seus 

pressupostos e acordos. 

 

Mantenha a sua mente aberta:Mantenha a sua mente aberta:Mantenha a sua mente aberta:Mantenha a sua mente aberta: No decurso das negociações surgem 

muitas vezes novas e/ou diferentes oportunidades de negócio, que 

desperdiçamos porque não estávamos atentos. 

 

Atenção às emoções:Atenção às emoções:Atenção às emoções:Atenção às emoções: evite perder a calma, interromper o adversário e 

gesticular em excesso. Seja autêntico, lógico, calmo e controle os 

nervos.  

 

 

João Alberto Catalão 


