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APRESENTAÇÃO

A negociação é uma valiosa ferramenta 
estratégica no mundo empresarial, praticada 
tanto nas questões internas (com membros de 
equipes, superiores, diferentes departamentos, 
entre outros) quanto externas (envolvendo 
parceiros, prestadores de serviço, clientes, 
agências reguladoras, associações, etc.). 

Na situação atual de crise sanitária, 
econômica e humana, a resiliência de nossas 
relações internas e externas são testadas, e 
precisamos de ferramentas para conseguir 
alinhar os interesses das diferentes partes 
envolvidas.

O que faz a diferença é a maneira de 
apresentar, analisar e discutir o assunto, a 
forma como assumimos nossa personalidade, 
assim como a dinâmica que deve ser 
estabelecida entre todas as partes durante a 
discussão. Uma negociação bem-sucedida é 
fruto do domínio de técnicas e ferramentas 
que podem ser aprendidas e desenvolvidas.

Qualquer que seja 
seu campo de atuação, 
uma boa negociação 
muda tudo.
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS E SIMULAÇÕES 
Participantes poderão compreender as ferramentas de 
negociação (baseadas no Harvard PON), colocá-las em 
prática e analisar seus comportamentos para melhoria.

CONCEITOS
Cada sessão terá tem um resumo dos conceitos 
ao final.

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS
Trocas incentivas entre os participantes. 
 
SESSÃO DE APLICAÇÃO 
Permitirá rever e aplicar as ferramentas entre pares.

Simulação

Prática

Debriefing/
Análise 

Validação
METODOLOGIA
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APLICAÇÕES E OBJETIVOS

Internas Externas

No funcionamento interno 
cotidiano;
No acompanhamento de projetos 
e mudanças;
No gerenciamento de pessoas com 
ou sem autoridade direta sobre 
elas (modo projeto);
Na gestão de conflitos dentro 
da organização.

Nas relações e negociações 
com fornecedores, parceiros e 
clientes; 
Nas negociações comerciais 
para aquisição de clientes;
Na negociação de projetos para 
manter, aumentar e gerenciar 
clientes.

As experiências prévias de seminários interempresas mostram que as ferramentas são úteis para essas situações 
diversas e para diferentes funções da organização (RH, Sales, IT, Administraçao, etc.). Trilhas específicas podem ser 
imaginadas no futuro.

APLICAÇÕES
REFORÇAR HABILIDADES

REFLETIR E ANALISAR

ADQUIRIR FERRAMENTAS PRÁTICAS

Postura e técnicas - o saber-ser além 
do saber-fazer

Próprias práticas e estilo pessoal

Promover uma cultura e linguagem comum

OBJETIVOS



DIFERENCIAIS
Grupos de tamanho limitado

Sessões ao vivo

Utilização de gravações de vídeo das negociações

Acompanhamento individualizado por sessão particular com 
o treinador

Treinador com 20 anos de experiência internacional em 
consultoria e treinamento na área privada e publica

Foco em questões internas (gestão de pessoas) e externas 
(vendas)

Trocas de experiências
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DEPOIMENTOS
DE PARTICIPANTES 
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Foi excelente! A interação foi ótima e 
não houve prejuízo à interlocução.

Gostei da experiência deste 
curso na modalidade à 
distância, pois presencialmente 
não teria condições de ficar 
tantos dias ausente do meu 
ambiente de trabalho.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
CURSO ON-LINE

Considerei o curso excelente em todos os aspectos.

A modalidade à distância surpreendeu positivamente.

“
Atendeu perfeitamente!!

Correspondeu muito bem. 
As ferramentas utilizadas foram muito 
interessantes e facilitaram
o aprendizado e o processo do curso.

*Depoimentos coletados por meio de pesquisa de satisfação com participantes de curso ministrado para a  
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), instituição vinculada ao Ministério da Economia do Brasil, 
em maio de 2020.

“
”

*
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ALAVANCAS de
APRENDIZAGEM3

TRABALHOS DE PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO (01h30)

Antes de começar questionário individual sobre o contexto e as práticas de negociação. 
Entre as sessões - diário do negociador para construir a aprendizagem das sessões. 
Comentários do treinador para os participantes. 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO (30 min por participante)

Feedback individual entre o treinador e participante - com base em análise do  próprio 
participante e vídeos das negociações. 

1

SESSÕES EM GRUPOS (ZOOM) AO VIVO 
COM NEGOCIAÇÕES 
Fazer simulações - compartilhar experiências, práticas, e análises 
Construir juntos (indutivo e interactivo) as ferramentas propostas. 
Fechamento com as teorias.

2

3
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de DESENVOLVIMENTO 
de COMPETÊNCIAS
COMPORTAMENTAIS 
e de GESTÃO

5

OS SEGREDOS DA COOPERAÇAO (2h)
Sessão introdutória de apresentações dos participantes, das ferramentas digitais e da 
metodologia. Introdução sobre o contexto da negociação e os segredos da cooperação. 
 

1

ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO (4h)
Ferramenta: os três domínios e as três tensões das relações 
Competição e Cooperação: Criar e Reclamar valor
Empatia e Assertividade: Escuta e Fala
Principal e Agente : Lealdade interna e Lealdade externa

2

3 O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO (4h)
Ferramenta: o terreno e os 7 elementos de Harvard com as 7 atitudes
Preparar-se ao sucesso da negociação
Os 5 princípios da negociação integrativa
Sair das posições e da barganha

4

5

NEGOCIAÇÕES IDENTIDÁRIAS (4h)
Ferramenta: as três conversações
Compreender o outro: comunicação efetiva
Gerenciar as emoções
Tomar em conta os valores

NEGOCIAÇÕES DIFÍCEIS (4h)
Ferramenta: o processo para as negociações difíceis
Criar a conexão = estabelecer rapport
Sair de uma relação adversarial
Gerenciar os ingériveis

SESSÕES EM GRUPO



RICARDO PÉREZ NÜCKEL

Negociador, mediador, consultor e palestrante, Ricardo Pérez Nückel trabalha 
com dinâmicas relacionais e transformações organizacionais.

Auxilia organizações a acompanhar a mudança e estruturar a transformação de conflitos e as 
negociações, sejam externas (parcerias, compras, vendas, fusões) ou internas (projetos, 
mudanças, equipe).
 
Trabalhando há 20 anos para pessoas do Programa de Negociação de Harvard, Ricardo Pérez 
Nuckel possui vasta experiência como consultor e professor   na esfera acadêmica   (ENA 
França, ESSEC, SciencesPo Paris, ENAP, FDC, PUC-Rio, entre outras instituições)  e no setor 
publico (defesa, justiça, relações exteriores, meio ambiente, saúde, educação, secretarias, 
reguladores, comunidades, organizações internacionais)   e privado   (indústria, varejo, 
agronegócios, bancos, energia, telecom e mídia, infraestrutura e construção, farmacêutico) 
ao redor do mundo.

Mestre em Direito pela Sorbonne – Paris 1 e MBA pela ESSEC Business School, é coautor de 
dois livros sobre os riscos psicossociais no trabalho e um livro sobre negociação.
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INVESTIMENTO

Programa com 20 horas - Curso On-line ao vivo 
Acompanhamento individualizado   

ASSOCIADOS NÃO ASSOCIADOS

Grupo máximo de 24 pessoas por turma.

R$2.100,00 R$2.450,00

Consulte condições de pagamento.

21 - OUT (Introdução)
27 e 28 - OUTUBRO
03 e 04 - NOVEMBRO

DATAS

HORÁRIO
Dia 21: 16h às 18h
Demais dias: 14h às 18h



FALE CONOSCO

eventosrj@ccfb.com.brccfb.com.br @ccifbrj LinkedIn CCIFB

CÂMARA DE COMÉRCIO FRANÇA-BRASIL RIO DE JANEIRO
Av. Pres. Antônio Carlos, 58 - 10 andar 
Centro, Rio de Janeiro - RJ
 

https://www.instagram.com/ccifbrj/
https://www.ccfb.com.br
https://www.linkedin.com/company/c-mara-de-com-rcio-fran-a-brasil-rj

