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Como conduzir
uma negociação?

Desde os primeiros 

momentos de nossas 

vidas, estamos 

negociando algo

Seja o bebê que chora para 
convencer a mãe de que 
precisa de atenção, a 

criança que pede para brincar 
com os amigos, o adolescente 
que quer chegar após a meia-
noite ou a pessoa que está em 
uma entrevista de emprego vi-
sando o crescimento profi ssio-
nal. Não importa a forma pela 
qual se apresenta, a negociação 
não está restrita ao mundo dos 
negócios, como pensa a maioria 
das pessoas. 

No entanto, é fato que em 
algumas carreiras o profi ssio-
nal precisa ser um negociador 
além da média para alcançar o 
sucesso – nesses casos, trata-
se de um item essencial dentro 
do quadro de suas competên-
cias. O processo nasce quando 
temos um ponto de vista dife-
rente para ser discutido entre 
duas pessoas ou mais. Isso é, 
saber dominar a técnica signi-
fi ca utilizar as palavras certas 
para expor sua opinião em uma 
reunião de equipe ou enxergar 
qual a melhor maneira de apre-
sentar um novo projeto diante 
da concorrência. 

No setor de vendas, por 
exemplo, geralmente as me-
lhores compras nascem de 
uma negociação bem-feita. 
Muito mais do que ter alguém 
interessado em vender e uma 
pessoa disposta a comprar, a 
busca pelos números positivos 
exige alguns passos a serem 
seguidos para que tudo se 
concretize da forma ideal. 

A proposta não é ter um 
indivíduo “bom de papo”, mas, 
sim, alguém com habilidades 
para conduzir uma conversa 
e chegar a um acordo comum, 
capaz de trazer benefícios a to-
dos. Como já foi dito por muitos 
estudiosos do assunto, é essen-
cial que se tenha uma situação 
do tipo “ganha-ganha” para que 
uma troca traga resultados no 

longo prazo. No contrário, em 
questão de dias, uma das partes 
vai se perceber como prejudi-
cada e uma sensação negativa 
será sedimentada no lugar do 
sentimento de bem-estar. 

Antes de iniciar qualquer 
aproximação com um possível 
cliente, é de grande importân-
cia conhecer plenamente os 
produtos e serviços a serem 
comercializados e quais são 
os verdadeiros valores da 
empresa, assim será possível 
criar argumentos sólidos, que 
contribuirão para solucionar 
futuras dúvidas ou questiona-
mentos. Além disso, a iniciativa 
também transmite a sensação 
de segurança, que torna o 
cliente mais confi ante e certo 
de que fez a melhor opção ao 
fechar o negócio.

Vale lembrar também que as 
pessoas possuem necessidades 
distintas, por isso observar 
o motivador de compras de 
cada um faz a diferença. 
Difi cilmente um mesmo pro-
duto será oferecido para um 
profi ssional do setor técnico 
e um comprador comum com 
os mesmos argumentos, pois 
eles possuem interesses dife-
rentes dentro da companhia. 
Talvez, um preze pelo preço 
e condições de pagamento, 
enquanto o outro pode fi car 
mais atento às características 
específi cas para atender a sua 
demanda. 

A negociação tem que ser 
conduzida com maestria. Saber 
ouvir quais são as expectativas 
do cliente e tomar alguns cui-
dados básicos, como avaliar as 
palavras que serão utilizadas, 
os gestos feitos com as mãos 
e a postura adotada diante de 
uma reunião de negócios, por 
exemplo, poderão servir como 
itens decisivos na hora de fe-
char um contrato. O processo 
em si é uma arte e aqueles 
que conseguem dominá-lo 
alcançam seus objetivos com 
mais facilidade.
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A - Escrever Bem
O CIEE promove na próxima terça-feira (11), uma palestra com Manuel 
Carlos Chaparro, doutor em ciência da comunicação e professor do 
departamento de jornalismo e editoração da Escola de Comunicação e 
Artes, da Universidade de São Paulo (ECA-USP), sobre ‘A arte de es-
crever bem – Para dizer e agir pelo texto’. O evento terá início às 8h30, 
no Teatro CIEE (R. Tabapuã, 445 – Itaim Bibi), precedido por café da 
manhã. Inscrições gratuitas: (www.ciee.org.br/portal/eventos). 

B - Coração Saudável
Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso anual “Como cuidar 
do seu coração”, ministrado pelo Incor. O evento acontece nos próximos 
dias 13 e 14, das 13h00 às 16h30, no Centro de Convenções Rebouças. 
O participante aprenderá a montar um cardápio saudável para o cora-
ção e dicas de seu preparo no dia a dia. E como a saúde vai muito além 
do prato, os especialistas darão orientações corretas de práticas de 
atividade física voltadas para a saúde do coração e maneiras de lidar 
positivamente com o stress e a depressão. Inscrições e mais informações 
em: (www.incor.usp.br).

C - Coaching e Psicologia
No próximo dia 22 será realizado o 1º Encontro Brasileiro de Psicologia 
do Coaching, no Hotel Pergamon, à Rua Frei Caneca, 80. O objetivo 
do evento é apresentar e difundir a Psicologia do Coaching no Brasil; 
discutir o que já está sendo feito no País; e fortalecer a prática que já é 
consagrada em diversos lugares do mundo. O psicólogo-coach Nicodemos 
Borges, autor da primeira Tese de Doutorado relacionando Análise do 
Comportamento e Coaching; e idealizador do primeiro curso de Psicologia 
& Coaching do Brasil; vai abordar o tema “A Psicologia do Coaching e 
o Coaching de Vida”. Inscrições e mais informações: tel. 3090-4496 ou 
(www.psicologiadocoaching.com.br). 

D - Plataforma para Investimento 
Em franca expansão no Reino Unido e Israel, o equity crowdfunding 
– mecanismo que oferece oportunidades de investimento online em 
empresas – passa a ter uma nova plataforma em operação no Brasil: 
a EqSeed. A proposta é simples: oferecer aos investidores – em um 
ambiente online –  a oportunidade de descobrir e investir em micro e 
pequenas empresas. Em troca, o investidor recebe uma participação na 
empresa investida. Por meio do site (www.eqseed.com), o investidor 
descobre e interage com pequenas empresas nas quais é possível investir. 
A plataforma oferece a possibilidade de confi rmar os dados da empresa, 
conferir o plano de negócio e contatar seus sócios.

E - Feirão Morar Bem
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Habitação, está lan-
çando o cheque-moradia, um certifi cado de subsídio a fundo perdido de 
até R$ 40 mil, para os servidores públicos estaduais e benefi ciários do 
auxílio-moradia da CDHU. O benefício do cheque-moradia deverá ser 
utilizado durante o 1º Feirão Morar Bem, Viver Melhor, que será realizado 
nos dias 5 e 6 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em parceria com 
Secovi-SP e Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. As 

incorporadoras oferecerão desconto no valor das unidades habitacionais, 
além de custear a documentação necessária, como registro do imóvel 
e pagamento do ITBI. 

F -Atualização Jurídica
Estudantes e profi ssionais da área do Direito poderão participar do 6º 
Congresso Jurídico Online – Direito Público gratuitamente e com total 
comodidade. Desenvolvido pelo CERS Cursos Online, é um momento 
de atualização sobre Direito Administrativo, Constitucional e Tributário. 
O evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil pela internet entre 
os dias 23 e 25 de novembro. Uma oportunidade para os profi ssionais 
acompanharem as discussões sobre temas relevantes dentro do Direito 
Público, como o Novo CPC e o Processo Tributário, Combate à Corrupção 
no Direito Brasileiro, e Reforma Política. Inscrições e mais informações 
no site: (www. congresso.cers.com.br). 

G - Transporte Metroferroviário
A NT Expo - 19ª Negócios nos Trilhos, principal evento do setor de 
transporte metroferroviário da América Latina, acontece de 8 a 10 de 
novembro no Expo Center Norte. Cerca de 100 marcas nacionais e in-
ternacionais estarão reunidas para apresentar as tendências e inovações 
em equipamentos, tecnologias e serviços para todo o setor de transporte 
de cargas e passageiros. Em paralelo, a programação conta com painéis 
e conferências que acontecem no período da manhã, reunindo autorida-
des, especialistas e empresários para debater as principais questões e 
desafi os do setor metroferroviário. Adicionalmente, o Espaço Inovação 
+ Mobilidade para que as empresas do setor apresentem seus cases de 
sucesso. Mais nformações no site: (www.ntexpo.com.br).

H - Vestibular Social
A Faculdade Drummond está com as inscrições abertas para o 
Vestibular Social, iniciativa que oferece para o primeiro semestre 
de 2017, 2.500 bolsas de estudo de até 100%. A prova acontece no 
próximo dia 22. Os candidatos também podem optar pelas provas 
agendadas. O processo seletivo ocorre simultaneamente nas quatro 
unidades da Instituição – Tatuapé, Vila Formosa, Penha e Ponte Rasa. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (www.
vestibularsocial.com.br), pelo telefone (2207-7686) ou pessoalmen-
te em uma das unidades. Estão em oferta mais de 30 cursos entre 
bacharelado, licenciatura e tecnólogos, entre eles, destaque para o 
curso de Pedagogia e Direito. 

I - Envelhecer com Saúde 
O envelhecimento é um dos principais e mais discutidos assuntos na 
atualidade devido aos desafi os gerados para o sistema de saúde. O 
Hospital Israelita Albert Einstein trabalha e realiza pesquisas voltadas 
a melhorias, tratamentos e diagnósticos que possam além de oferecer 
saúde, proporcionar o envelhecimento saudável.  Para discutir soluções, 
inovações e atendimentos especializados, o Einstein realiza entre os 
próximos dias 20 e 22, o Simpósio ‘Fronteiras do Envelhecimento’. O 
encontro é destinado a gestores da área da saúde, geriatras, fi siatras, 
neurologistas, clínicos, gerontólogos, pesquisadores na área do envelhe-

cimento e equipe multiprofi ssional.  Informações: (http://apps.einstein.
br/fronteiras-do-envelhecimento/index.html).

J - Evento de Empreendedorismo
Estão abertas as inscrições em todo o Brasil para os interessados em 
participar da Maratona Valor PME, evento promovido anualmente pelo 
jornal Valor Econômico e que reúne nomes do empreendedorismo para 
compartilhar seus casos de sucesso. O evento é voltado a pequenos e 
médios empresários que buscam novas oportunidades de empreendi-
mento e de expansão de negócios. Entre os palestrantes, Junior Durski, 
Pedro Waengertner, Rony Meisler, Thomaz Srougi, José Eduardo Mendes, 
Vinícius Roveda e Geraldo Rufi no. Acontece no Expo Center Norte, no 
próximo dia 18, e as inscrições podem ser realizadas pelo site (www.
valor.com.br/maratona).

K - Mercado Imobiliário
Três novos cursos acabam de chegar à grade da Universidade Secovi, 
pioneira em educação corporativa para o setor imobiliário no Brasil. 
Gestão de custos no processo de projetos; Aprovações ambientais; e 
Design Thinking aplicado ao mercado imobiliário, passam a integrar 
o diversifi cado portfólio da instituição depois de criteriosa análise de 
demanda e tendência no setor. Com a forte expectativa de retomada da 
economia nos próximos dois anos, os empresários devem se preparar e 
estar prontos para quando chegar o momento. Informações e inscrições 
pelo tel. 5591-1306 ou (universidade@secovi.com.br). 

L - Curso de Música 
A UFSCar divulgou o regulamento da seleção para ingresso em 2017 no 
curso de Graduação em Música – Licenciatura, ofertado na modalidade 
presencial em São Carlos. As inscrições para a Prova de Conhecimento 
e Habilidade em Música fi cam abertas até o próximo dia 31. Os can-
didatos deverão fazer a inscrição no site (www.vunesp.com.br). Para 
concorrer a uma vaga no curso de Música da UFSCar, é necessário que 
o candidato também participe das provas do Enem 2016, que compo-
rão o resultado fi nal da seleção, juntamente ao resultado na prova de 
conhecimento e habilidade em música, que será aplicada no dia 18 de 
dezembro. Mais informações: (www.ingresso.ufscar.br/fale.php) ou tel. 
(16) 3351-8152. 

M - Ciclo de Aceleração
A Oxigênio Aceleradora abre as inscrições para a nova rodada de seu 
processo seletivo para startups. Empreendedores poderão se inscrever 
para participar do 3º Ciclo de Aceleração da empresa. Para concorrer à 
oportunidade, é necessário que a startup já possua um MVP ou seja, um 
produto constituído e/ou protótipo, estejam em um estágio intermediário 
de desenvolvimento. As empresas selecionadas receberão, cada uma, um 
investimento de US$50 mil em dinheiro, além de US$100 mil em smart mo-
ney. Empreendedores interessados em inscreverem seus projetos podem 
fazê-lo pelo website da Oxigênio (www.oxigenioaceleradora.com.br). 

N - Estágio Setor Químico
A Dow, empresa do setor químico, está com as inscrições abertas para 
seu Programa de Estágio 2017. São 30 vagas para estudantes que te-
nham potencial de liderança e interesse em desenvolver carreira em um 
setor estratégico da economia mundial, responsável por boa parte das 
inovações tecnológicas que promovem o avanço do bem-estar da huma-
nidade. Os selecionados passarão por um programa de desenvolvimento 
de carreira que inclui imersão na cultura e na estratégia da companhia, 
interação com a liderança, visita às principais plantas de manufatura, 
comportamental e desenvolvimento de um projeto designado pela área. 
Inscrições: (www.dowbrasil.com/carreiras).

A - Escrever Bem
O CIEE promove na próxima terça-feira (11), uma palestra com Manuel 

incorporadoras oferecerão desconto no valor das unidades habitacionais,
além de custear a documentação necessária, como registro do imóvel
e pagamento do ITBI

O mercado de crédito para 
aquisição de veículos regis-
trou o melhor resultado do 
ano em agosto. O total de 
recursos liberados na carteira 
de CDC (Crédito Direto ao 
Consumidor) foi de R$ 7,2 
bilhões, volume 9,1% superior 
ao registrado em julho e 1% 
maior que o mesmo mês de 
2015. Até então, o maior mon-
tante foi registrado em março, 
quando foram concedidos R$ 
6,6 bilhões para fi nanciamen-
tos de veículos.

De acordo com balanço 
divulgado pela Associação 
Nacional das Empresas Fi-
nanceiras de Montadoras, 
no oitavo mês do ano foram 
liberados R$ 6,3 bilhões para 
as pessoas físicas (alta de 8,9% 
em relação ao mês anterior, 
mas queda de 0,4% na com-
paração com o mesmo mês 
de 2015). Já para as pessoas 
jurídicas, foram concedidos 
R$ 896 milhões (crescimento 
de 10,6% em relação a julho e 

O mercado mostra alguma recuperação

no início do segundo semestre.

O crescimento do mercado 
total foi de 23,1% frente 
ao primeiro trimestre de 

2016. Comparando apenas os 
smartphones, o aumento foi de 
16,6%. Já a venda de feature 
phones foi 38,4% superior a 
apresentada nos meses de ja-
neiro, fevereiro e março. 

Em relação ao segundo tri-
mestre de 2015, o mercado total 
fi cou apenas 1,7% menor, o de 
smartphones 4,8% menor e o de 
feature phones foi superior em 
35,1%. Os dados são do estudo 
IDC Brazil Mobile Phone Tracker 
Q2, realizado pela IDC Brasil 
- líder em inteligência de mer-
cado, serviços de consultoria e 
conferências com as indústrias 
de Tecnologia da Informação Para os próximos meses, a IDC prevê um mercado ainda aquecido.

Safra 2016/2017 
poderá aumentar 
em 15,3%

A estimativa da produção de grãos 
para a safra 2016/17 poderá fi car entre 
210,5 e 214,8 milhões de toneladas. 
É o que aponta o 1º levantamento 
da safra para este período, divulgado 
ontem (6), pela Companhia Nacional 
de Abastecimento. Com isso, o cres-
cimento poderá ser de até 15,3% em 
relação à safra anterior 2015/2016, 
que foi de 207,8 milhões.

O arroz apresenta retomada nas 
áreas não cultivadas na safra anterior, 
com uma produção entre 11,6 e 12 
milhões de toneladas. Com relação 
ao feijão primeira safra, o forte incre-
mento de área poderá refl etir numa 
produção de 11,9 a 18,7% superior 
à safra passada. Já o milho, também 
primeira safra, deverá ter produção 
superior à anterior, após três anos 
consecutivos de queda. 

A projeção para a soja é de cresci-
mento de até 6,7 a 9% na produção, 
podendo atingir de 101,8 a 104 mi-
lhões de toneladas. O amendoim deve 
ter uma produção de 408,8 a 421 mil 
toneladas, incrementada pelo ganho 
de área e produtividade. O levanta-
mento também indica um aumento 
na produção de algodão.

No caso da safra de inverno 2016, 
o grande destaque é para o trigo, cuja 
produção deverá ser de 6,3 milhões 
de toneladas, ou seja, 14,5% superior 
à safra passada, mesmo tendo sofrido 
redução de área (Conab). 
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Mercado brasileiro de 
celulares voltou a crescer
A venda de celulares voltou a crescer no Brasil. Entre os meses de abril e junho, foram comercializados 
12.044 milhões de aparelhos, sendo 10.779 smartphones e 1.265 feature phones (aparelhos 
convencionais, sem sistema operacional)

e Telecomunicações.
“Os feature phones estão 

reaquecendo o mercado. Em 
2015, houve falta de opções 
de aparelhos desse tipo. Hoje, 
a oferta é muito maior. Além 
disso, os celulares conven-
cionais atendem muito bem a 
demanda das áreas rurais, onde 
o 3G funciona mal e o 4G ainda 
não chegou. Neste caso, o in-
vestimento menor vale a pena”, 
conta Diego Silva, analista de 
pesquisa da IDC Brasil. Para os 
próximos meses, a IDC prevê 
um mercado ainda aquecido. De 
acordo com o analista “devemos 
ter um segundo semestre com 
excelente volume de vendas, 
especialmente durante a Black 
Friday e o Natal.

Financiamento de veículos 
tem melhor resultado

de 11,7% na comparação com 
agosto do ano passado).

Apesar de o mercado esboçar 
alguma recuperação no início do 
segundo semestre, o volume de 
negócios ainda refl ete o receio 
do consumidor em investir na 
compra de um veículo. “As pes-
soas têm medo de contrair uma 
dívida e não conseguir quitá-la. 
É preciso que elas recuperem a 

sua confi ança e renda, além de 
voltar a ter crédito. Esses são 
os três pilares que impactam o 
setor. Enquanto o consumidor 
não recuperar seu poder de 
compra, via aumento do nível 
de emprego e menor taxa de 
infl ação, ele não irá solicitar um 
crédito de maior valor”, afi rma 
o presidente da entidade, Gil-
son Carvalho (ANEF).


