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OPINIÃO

Negociação avançada 
usando ferramentas

de coaching

Quantos de vocês já 

pararam para avaliar 

que nossa vida é uma 

negociação?

Quando negociamos, 
tratamos com pessoas 
diferentes, pensamen-

tos diferentes e o ser humano 
em decorrência da sua he-
rança evolutiva, ao se sentir 
desafi ado na obtenção de seus 
interesses, tende a reagir com 
o emprego das emoções (rai-
va, fuga), estabelecendo um 
dilema de necessariamente 
escolher na conquista do que 
se negocia ou a manutenção 
do relacionamento. 

O objetivo do bom nego-
ciador é atacar o processo e 
manter um bom relaciona-
mento com a contraparte. É o 
mesmo que dizer que: o objeto 
ou substância da negociação é 
diferente do relacionamento 
e o bom negociador nunca 
oferece uma concessão para 
melhorar o relacionamento. 
Negociação é, portanto, um 
processo dinâmico de busca 
de um acordo mutuamente 
satisfatório para se resolver 
diferenças, no qual cada parte 
obtenha um grau ótimo de 
satisfação. 

Saber negociar nesse mundo 
globalizado é fundamental, 
pois, a negociação está pre-
sente em todos os momentos 
nas organizações ou na nossa 
vida. Talvez, vários de vocês 
se lembrem agora daquela 
negociação que já fez ou fará 
com seu chefe, seu liderado, 
com algum colega de trabalho, 
ou até mesmo com alguém de 
sua família.

Mas, o que o Coaching tem a 
ver com negociação? E como 
podemos aplicar ferramentas 
de Coaching na negociação? 
Segundo John Whitmore, que 
foi um pioneiro no campo de 
Coaching para negócios, coa-
ching é ampliar a consciência 
da pessoa fazendo com que 
ela assuma mais responsabili-
dades. Consciência + respon-
sabilidade. O objetivo de uma 
negociação é ser criativo para 
criar opções de ganhos mútuos 
(ampliação de consciência), 
fazendo com que a outra pes-
soa pense que a ideia é dela 
(assumir responsabilidades).

O ser humano se comunica 
por meio dos canais sensoriais. 
Isso quer dizer que o olfato, 
tato, visão, audição e paladar 
devem ser observados com ma-
estria para o estabelecimento 
de uma comunicação efi caz 
na negociação. Se as pessoas 
podem ser mais visuais, audi-
tivas ou cinestésicas, devemos 
adaptar nossa comunicação 

ao estilo de cada uma e para 
conduzirmos um processo de 
negociação ou de Coaching 
é importante fazer boas per-
guntas. 

Quem sabe fazer boas per-
guntas, preferencialmente 
abertas, conduz a comuni-
cação. O mundo é movido 
pelas perguntas e não pelas 
respostas. Se não houvesse 
as perguntas, como poderiam 
existir as respostas e as evolu-
ções no mundo e nas negocia-
ções? A psicologia humanista 
é uma das principais raízes 
do Coaching na fi gura de Carl 
Rogers e na terapia centrada 
na pessoa, descrita por Rogers, 
o terapeuta desempenha o 
papel de um facilitador e é o 
cliente que conhece melhor 
a si mesmo e suas respostas. 

Como tirar então o melhor 
do cliente? Fazendo boas 
perguntas já dizia Carl Rogers. 
Façamos então perguntas po-
derosas no processo de nego-
ciação. As perguntas são fun-
damentais para entendermos 
a diferença de posições para 
interesses em uma negociação. 
A negociação por defesa de 
posições é ruim porque não 
explora o que cada lado da 
negociação realmente quer. 

O negociador deve ter a 
habilidade de perceber seus 
padrões de crenças limitantes, 
assim como possíveis crenças 
limitantes da contraparte 
com o intuito de ressignifi car 
possíveis objeções pautadas 
em crenças limitantes. O ne-
gociador deve usar técnicas 
e ferramentas como as “per-
guntas poderosas” ou outras 
mais adequadas para que 
essas transferências, ressigni-
fi cações e pensamentos sejam 
substituídos de forma sólida.

Podemos então concluir 
que muitos dos livros atuais 
sobre o futuro do mundo dos 
negócios sugerem que as em-
presas precisam passar pela 
reengenharia. No entanto, 
o segredo do sucesso dessa 
reengenharia não está em re-
novar inteiramente a estrutura 
da organização, mas sim em 
reprogramar de dentro para 
fora sua forma de pensar e 
suas atitudes. 

Depende de você a partir de 
agora usar mais ferramentas de 
Coaching nas negociações para 
mudar o que as pessoas sentem 
através da comunicação. Inte-
gre ferramentas de coaching 
ao processo de negociação e 
tenha mais sucesso! 

(*) - É professor de Formação 
em Coaching, e coordenador do 

Trainer Training em programação 
neurolinguística no ISAE –

Escola de Negócios.

Marco Túlio Costa (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Solução antipirataria oferece proteção ao 
conteúdode operadoras de tv

@Com o desafi o de proteger as operadoras contra ação da pira-
taria e hacker de softwares  ao  conteúdo premium e oferecer 

segurança ideal para proteger seu modelo de negócios, a Irdeto, líder 
mundial em segurança para plataformas digitais, oferece tecnologia 
Cloaked CA, solução de acesso condicional (CA), sem cartão, que 
habilita tanto Internet Protocol Television (IPTV), como Digital Video 
Broadcasting for Cable (DVB-C) e satélite em um único set-to-box 
para todas as redes. Com a tecnologia, distribuidoras de conteúdo 
garantem maior segurança e economia no fornecimento dos seus 
serviços e no combate à pirataria. A solução já é adotada por empresas 
internacionais e nacionais como a Bharti Airtel, maior provedor de 
serviços de telecomunicações da Índia;  Foxtel, operadora líder de 
TV paga da Austrália; e a Tata Sky, principal operadora de TV por 
assinatura da Índia. A tecnologia é utilizada por operadoras de TV 
por assinatura em todo o mundo e foi auditada e verifi cada de forma 
independente por especialistas do setor, como a Farncombe Security 
Audit, da Cartesian (www.irdeto.com).

Cylance detecta vulnerabilidade de corrupção de 
memória no mecanismo de scripts do Internet Explorer

“Existe uma vulnerabilidade de código de 
execução remota que permite que o 

mecanismo de script manipule objetos na me-
mória no Internet Explorer. A vulnerabilidade 
pode corromper a memória de tal forma que 
um invasor pode executar códigos arbitrários 
no contexto do usuário atual. Um invasor que 
tenha explorado com êxito a vulnerabilidade 
pode obter os mesmos direitos de usuário de 
quem estiver utilizando o equipamento. Se o 
usuário atual estiver conectado com direitos 
de usuário administrativo, o invasor poderá 
assumir o controle do sistema afetado, podendo 
então instalar programas; visualizar, alterar ou 
excluir dados; ou até criar novas contas com 
direitos totais de administrador. Em um cenário 
de ataque com base na Web, o invasor pode 
hospedar um site especialmente criado para 

explorar a vulnerabilidade do Internet Explorer 
e, então, enviar e-mails de phishing para atrair 
visitas para o site”

Análise técnica
O CVE-2018-8653 utiliza um use-after-free 

(UAF) para executar arbitrariamente os códigos 
dentro do contexto do jscript.dll, mascarando-o 
como um falso RegExpObj. O exploit usa a exe-
cução do código para vazar o endereço base de:

• jscript.dll
• kernel32!GetModuleHandleA e 

kernel32!GetProcAddress
• o shellcode
• o indicador atual da pilha de segurança
Com essas informações em mãos, um invasor  

pode evitar o uso de técnicas tradicionais de 
exploração, como pulverização de pilha, nop 

sleds, ret sleds, e cadeias de ROP complicadas. 
Em vez disso, ele usa o recurso de execução de 
código para gravar uma cadeia ROP simples na 
ponta da pilha atual para alterar as proteções 
de memória no endereço de heap que contém 
a payload. 

O resultado fi nal, do ponto de vista da CPU e 
da memória, é que o ataque se parece com uma 
compilação Just-In-Time (JIT) tradicional, na 
qual o software otimiza o código durante a alo-
cação de memória heap, escrevendo byte-code 
para ela, marcando a memória como executável 
e, em seguida, executando-a.

Esse ataque evita as técnicas de exploração 
tradicionais e, em vez disso, grava uma nova 
pilha de chamadas na pilha real, que então 
altera as permissões da memória heap na qual 
o shellcode está aguardando e o executa.

A equipe global de Pesquisa e Inteligência da Cylance vem conduzindo análises sobre o CVE-2018-8653, 
uma vulnerabilidade que afeta o Microsoft Internet Explorer. O ataque foi elaborado para ocorrer dentro 
do navegador

Segundo a Pesquisa Vigi-
tel 2017, elaborada pelo 
Ministério da Saúde, a 

quantidade de atletas corre-
dores aumentou 194% no país, 
entre os anos de 2006 e 2017. 
No mesmo período, o estudo 
também revela uma maior 
procura pelas modalidades de 
luta, incluindo artes marciais, 
como o judô, o karatê e o kung 
fu. Nesse caso, o aumento foi 
109%.

Ao mesmo tempo, o futebol 
vem perdendo espaço nas 
capitais brasileiras. Durante o 
intervalo analisado, o total de 
praticantes da categoria des-
portiva caiu quase pela metade 
(43,5%). De acordo com a pasta, 
a caminhada é o exercício físico 
mais comum, sendo praticado 
por 33,6% da população. Na 
sequência, aparecem a muscula-
ção (17,7%), o futebol (11,7%) e 
as lutas e artes marciais (2,3%). 
Além disso, estima-se que 37% 
da população das capitais bra-
sileiras façam, ao menos, 150 
minutos de atividade física por 
semana, mínimo recomendado 
pela OMS.

Fragmentada nos sete dias 
da semana, a duração é de 22 
minutos diários. O índice é 
motivo de comemoração, já que 
cresceu 24,1%, de 2006 até o 
ano passado. No Vigitel, o nível 
de atividade física dos adultos 
pode ser avaliado em quatro 
domínios: no tempo livre (la-
zer), na atividade ocupacional, 
no deslocamento e no âmbito 

Estima-se que 37% da população das capitais brasileiras façam, ao menos, 150 minutos de 

atividade física por semana, mínimo recomendado pela OMS.

A taxa média de ocupação 
hoteleira para o Réveillon atin-
giu 85%, superando os 51% 
registrados no mesmo período 
no ano passado. A pesquisa 
foi divulgada pelo SindHotéis 
Rio. A maior demanda foi 
registrada no Flamengo, com 
91% de ocupação, seguida por 
Ipanema e Leblon, com 89%, 
e outros bairros da zona sul. 
Na Barra da Tijuca, zona oes-
te, 87% dos quartos já estão 
reservados. 

Pela primeira vez a Barra 
da Tijuca tem maior procura 
que Copacabana, que, até o 
momento, está com 85% de 
ocupação. Na região central 
da cidade, as reservas alcan-
çam 79%. Nos municípios do 
interior do estado, mais de 
80% dos quartos estão re-
servados para o a passagem 
de Ano Novo. O presidente 
do SindHotéis Rio, Alfredo 

Réveillon na Praia de Copacabana, no ano passado.
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Parcela de brasileiros que praticam 
exercícios físicos aumenta 24%

Se você tem a sensação de que, ao transitar pelas ruas e academias, avista, cada vez mais, um número 
maior de pessoas praticando corrida, saiba que sua percepção tem fundamento

das atividades domésticas. São 
considerados ativos os adultos 
que praticam atividades físicas 
por pelo menos 150 minutos 
de exercícios de intensidade 
moderada por semana ou pelo 
menos 75 minutos semanais de 
atividade física de intensidade 
vigorosa. 

Caminhada, caminhada em 
esteira, musculação, hidro-
ginástica, ginástica em geral, 
natação, artes marciais e luta, 
ciclismo e voleibol/futevôlei 
e dança foram classifi cados 

como práticas de intensidade 
moderada. Já corrida, corrida 
em esteira, ginástica aeróbica, 
futebol/futsal, basquetebol e 
tênis compõem o grupo de prá-
ticas de intensidade vigorosa.

Os pesquisadores destacam 
ainda uma predominância do 
hábito entre homens (43,4%) 
e pessoas nas faixas etárias de 
18 a 24 anos (49,1%) e 25 a 34 
anos (44,2%). Outra relação 
evidenciada pelo ministério 
é o grau de escolaridade dos 
desportistas, considerando 

que 47% dos brasileiros que 
praticam atividade física já têm 
completos 12 anos ou mais de 
educação formal.

As capitais brasileiras onde 
menos se pratica atividade física, 
conforme a pesquisa, são São 
Paulo (29,9%), João Pessoa 
(34,45) e Recife (35,2%). Brasília 
- considerada na pesquisa como 
Distrito Federal, por englobar as 
cidades vizinhas - (49,6%), Pal-
mas (45,9%) e Macapá (45,5%), 
por outro lado, apresentam os 
melhores índices (Abr).

Ocupação nos hotéis para o 
Réveillon no Rio chega a 85%

Lopes, considerou que a pro-
cura está bastante aquecida.

“Pelo comportamento atual 
do mercado, a data será prio-
ritariamente a do mercado 
nacional, que costuma reservar 
mais em cima da hora. Ainda 

assim, a reserva para os bair-
ros do centro, Flamengo e 
Barra da Tijuca, que praticam 
valores um pouco abaixo da 
tradicional zona sul, já está 
bastante aquecida”, afi rmou 
(ABr).

Aumentaram as 
vendas na semana que 
antecedeu o Natal 

As compras de fi m de ano aumen-
tam e continuam impulsionando os 
bons resultados do varejo brasileiro. 
De acordo com as estimativas da 
FecomercioSP, as vendas do setor 
em todo o País, entre os dias 13 e 
20 de dezembro, semana que ante-
cedeu o Natal, cresceram 3,8%, R$ 
1,7 bilhão a mais, em comparação 
com o mesmo período de 2017. Os 
cálculos foram feitos com base em 
dados da Boa Vista SCPC. 

Considerando todo o mês de de-
zembro, o faturamento deve atingir 
R$ 185 bilhões, aumento de R$ 7,7 
bilhões, 4,3% a mais em relação a 
dezembro do ano anterior. Os dados 
confi rmam as boas projeções tanto 
para o Natal quanto para o ano de 
2019. A Entidade destaca que diante 
das variáveis como infl ação contro-
lada, juros nos menores níveis histó-
ricos e com uma ligeira recuperação 
no mercado de trabalho.

A intenção de consumo das famí-
lias subiu quase 10% na média do 
último bimestre, comparando com 
o mesmo período do ano passado. 
Ainda de acordo com a Federação, os 
resultados positivos de vendas estão 
vindos com uma base cada vez mais 
sólida, que deve se estender ao longo 
do próximo ano (AI/FecomercioSP).


