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RESUMO 
 
 

Resumo Diante das constantes mudanças no mercado competitivo e da concorrência acirrada 
as organizações exigem competentes negociadores. O conceito de competências refere-se à 
capacidade da pessoa assumir responsabilidades, ir além das atividades prescritas, ser capaz 
de compreender e dominar novas situações no trabalho, portanto, refere-se ao que o 
colaborador traz para a organização, ou seja, a agregação de valor. E a Negociação é uma 
atividade que envolve um elemento de negócio ou barganha, que permite que ambas as partes 
alcancem um resultado satisfatório, segundo o autor Hodgson (1996). As técnicas de 
negociação envolvem um processo de planejamento para que toda a estrutura da negociação 
alcance as metas desejadas. Isto inclui também as formas como o profissional negociador deve 
agir no momento da negociação. Assim, este trabalho pretende ampliar os conhecimentos 
acadêmicos do autor, a respeito do tema abordado, bem como dos profissionais envolvidos no 
processo de negociação. O objetivo do presente estudo é pesquisar a importância da 
competência para que haja negociações eficazes. O método de utilizado foi uma pesquisa 
bibliográfica baseada em livros e artigos científicos. A pesquisa apontou que para que o 
negociador obtenha êxito durante a negociação é importante que antes de iniciar o processo, 
obtenha o máximo possível de conhecimento do que esta sendo negociado. Além disso, o 
ajudará muito se tiver algumas informações a respeito do seu interlocutor, tais como seus 
pontos fortes e pontos fracos. Uma das principais razões para esta recomendação é que a 
posse e a utilização da informação são essenciais para que o resultado de uma negociação 
seja melhor para o lado que estiver mais bem informado. Quando se inicia a negociação, e no 
decorrer dela, é importante ir descobrindo cada vez mais os interesses que estão ocultos nesta 
negociação, para que possam ser entendidos, analisados e verificados as possibilidades ou 
não de cada um deles. Deve-se também escolher o local onde se dará a negociação. Muitas 
vezes o local pode ser favorável a um dos lados, pelo ambiente, pelas pessoas presentes, pela 
forma que se dá a negociação. O ideal é que as reuniões sejam realizadas em um local que 
não exerça influência no resultado obtido, deve ser o mais neutro possível, ou pelo menos com 
pouca interferência. E, após a negociação, deve-se realizar a avaliação de pós-negociação. É o 
momento de realizar a avaliação do que ocorreu. Deve-se analisar o planejamento realizar para 
a negociação, e verificar o que foi ou não alcançado ou cumprido, dentro do que se pretendia 
realizar. Algumas negociações chegam a um determinado ponto que não progridem mais de 
forma amigável, ocorrendo o impasse. No entanto, a pesquisa apontou que há métodos e 
técnica para preparar o negociador para resolver tal situação. Antes de se iniciar uma 
negociação deve-se escolher qual estratégia de negociação será utilizada, podendo ser 
negociação branda, agressiva ou com princípios. Há também os estilos de negociação, sendo 
estes o apoiador, controlador, catalisador e o analítico. Assim, conclui-se que a negociação é 
de fundamental importância para o relacionamento entre as pessoas e o relacionamento 
empresarial. Para que as negociações sejam eficazes, sobretudo no âmbito corporativo, é 
necessário que os profissionais envolvidos neste processo desenvolvam determinadas 
competências, ou seja, saibam agir em determinada situação, mobilizando o seu repertório de 
conhecimentos. As negociações devem ser planejadas e avaliadas posteriormente. O 
despreparo para resolver possíveis impasses, que muitas vezes aparecem durante a 
negociação, se não forem resolvidos da maneira correta, pode acarretar grandes prejuízos para 
um ou para ambos envolvidos. .  


