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Introdução  

 

Definição do problema, objeto da investigação e metodologia 

 

No âmbito “macro” dos estudos sobre Gestão Comercial a curiosidade recai, não raras 

vezes, sobre a temática de Marketing e Vendas. Ao nível profissional, aprofundar o seu 

estudo apresenta-se como uma enorme mais-valia, na medida em que o percurso 

profissional do autor da presente dissertação relaciona-se diretamente com ambos os 

departamentos. Nesse sentido, o presente trabalho de investigação, realizado no âmbito 

do Mestrado de Gestão Comercial da Faculdade de Economia do Porto, tem como base 

importante motivações pessoais, profissionais e académicas do autor. 

Na opinião de Shapiro (2002, pp1), “no atual mundo hiper-competitivo as funções de 

vendas e marketing devem trabalhar em conjunto a todos os níveis - desde os conceitos 

centrais da estratégia até aos mais pequenos detalhes da execução”.  

Nos últimos anos, esta questão tem despertado um crescente interesse tanto no ramo 

académico como empresarial. Crescimento este, que se reflete no maior número de 

publicações realizadas sobre a matéria nos últimos anos e o foco cada vez mais intenso 

por parte do mundo empresarial na questão, que posteriormente leva à incorporação de 

métodos e processos na sua estratégia global com a finalidade de gerir de forma 

eficiente o problema. Julgamos, assim, tratar-se de uma área de amplo espectro de 

investigação que apresenta uma evolução um tanto ou quanto mutante em linha com o 

desenvolvimento dos mercados globais nas últimas décadas, aguçando desta forma o 

interesse de muitos investigadores. 

Daí, a nosso ver, a utilidade e a pertinência do presente estudo e da sua aplicabilidade a 

um caso concreto que recai sobre a organização na qual o investigador desenvolve 

atualmente o seu projeto profissional. Com efeito, a Hilti AG dedica-se ao negócio 

Business to Business com Força de Vendas Direta, de vital importância para fazer 

chegar ao mercado/cliente final a proposta de valor da organização. Nos seus 

primórdios, a organização era vincadamente Orientada às Vendas. Nos últimos anos, 

porém, assistimos a uma mudança gradual, na qual fica patente uma mudança 

estratégica na organização que assume uma crescente Orientação ao Marketing, 

encontrando-se, em certa medida, num contexto de grande mudança. A experiência 
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profissional permitiu estar diversas vezes posicionado profissionalmente nos “dois 

lados do espelho”, algo que acicatou a vontade de aprofundar o (auto)conhecimento 

sobre a problemática.  

Assim, as motivações pessoais e académicas para esta investigação passaram por querer 

conhecer melhor como se negoceia na Hilti AG e se as teorias da visão construtiva do 

conflito e da negociação se aplicavam à realidade da multinacional em questão. Nesse 

sentido, procurou-se, tanto quanto foi possível atendendo aos diferentes 

constrangimentos que atravessamos fazer a ponte entre o plano dos conceitos com a 

prática efetiva da negociação e da gestão comercial.  

Partimos, portanto, da análise de uma realidade concreta centrada na organização Hilti 

AG. Com o objetivo de conseguir obter evidências sobre a forma como enfrentam a 

questão em análise, o impacto que a mesma tem no relacionamento entre ambos e as 

consequências inerentes na eficiência da organização, este trabalho académico propõe-

se analisar, o perfil negociador dos elementos de ambos os grupos de forma a podermos 

efetuar aferições sobre a forma como interagem os elementos dos dois departamentos 

com base nos respetivos perfis. Tendo por base a proximidade profissional e geográfica 

do autor do estudo ao sul da europa pretende-se aprofundar a mesma análise da eficácia 

negocial realizando comparações entre os países desta região do globo com os restantes 

países em estudo.   

Não podemos nunca esquecer que a negociação é uma realidade da vida empresarial 

com importância fulcral para o sucesso da atividade de qualquer organização. A 

necessidade de negociar está presente no seu dia a dia, sendo cada vez mais complexa 

devido ao crescente dinamismo e incerteza do meio envolvente. Assim mesmo, dotar os 

elementos dos diversos departamentos de uma forte competência negocial é algo cada 

vez mais reconhecido como um imperativo da gestão moderna (Sobral, 2001). 

No primeiro capítulo identificamos as características dos departamentos em análise bem 

como os problemas típicos de relacionamento entre ambos. Encerramos a revisão 

bibliográfica com um segundo capítulo dedicado ao conflito e negociação.  

A génese do estudo e da sua metodologia começou a efetivar-se na sequência de um 

trabalho da disciplina de Análise de Mercados, durante a parte curricular do Mestrado 

em Gestão Comercial, na qual se realizou uma primeira abordagem à temática agora em 

estudo. No decorrer do mesmo foi concebido um Focus Group, técnica qualitativa de 
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análise de mercados, com a participação de Técnicos Comerciais, Chefes de Vendas e 

elementos do Departamento de Marketing da Hilti Portugal Lda, que permitiu atestar a 

existência de diferentes níveis e tipos de conflitualidade entre os elementos de ambos os 

departamentos. Este exercício foi, sem dúvida, o detonante necessário para aguçar ainda 

mais o crescente interesse na questão que agora passamos a analisar em detalhe.  

Para além desta constatação inicial, os resultados do Focus group tiveram ainda duas 

virtudes adicionais. Confirmar, numa fase posterior, a efetividade do direcionamento da 

investigação (hipóteses colocadas) e servir de partida para a seleção do questionário 

mais adequado ao estudo a realizar. Partindo da partilha das opiniões qualitativas 

realizadas, foi possível realizar uma escolha mais clara da técnica quantitativa a utilizar 

neste trabalho. Assim sendo, no que respeita à metodologia seguida, optou-se 

fundamentalmente pela quantitativa através da aplicação de um instrumento de medida 

de atitudes e opiniões, o questionário de eficácia em negociação II (CEN II), o qual foi 

aplicado, por via eletrónica, a uma amostra de 205 profissionais da organização Hilti 

AG, provenientes de 19 países.  

A opção pelo estudo de caso, procura ir ao encontro da combinação de tempo, custo e 

precisão que sentimos como fundamental na investigação. Neste caso concreto servirá 

essencialmente como auxiliar ao desenvolvimento conceptual da problemática, tendo 

como principal função analisar e isolar o problema em estudo, dentro da organização 

Hilti AG. 

Pela primeira vez foram utilizadas cinco versões do CEN II (Português, Espanhol, 

Inglês, Francês e Alemão), de modo a conseguir aplicar o inquérito à escala mundial. 

Constatamos, portanto, um certo carácter original e pioneiro no trabalho realizado, 

aspeto que nos apraz salientar como uma possível mais valia da presente investigação.   

Face ao volume de trabalho necessário, não estava nos objetivos da tese aferir as novas 

versões francesa e alemã, e estamos por isso conscientes de que tal pode constituir uma 

possível limitação na discussão e análise de resultados. No entanto, neste trabalho, 

considerou-se pertinente investigar amostras de países dessas duas línguas a título 

exploratório. 

Os resultados finais da investigação, obtidos mediante uma análise estatística em SPSS 

20, apontam para que os indivíduos respondentes que desempenham a sua função na 

área de Vendas denotam maior eficácia negocial, com capacidade de maior 
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racionalidade no processo de negociação e noção firme dos seus objetivos, mas 

suficientemente flexíveis para ouvir o outro e aceder a um acordo benéfico para as 

partes envolvidas, tal como defende o modelo dos interesses duais (Pruitt e Carneavale, 

1993). 
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CAPÍTULO I   

Os protagonistas da relação: Marketing e Vendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Marketing is managing profitable customer relationships. The twofold goal of marketing is to attract new customers by 

promising superior value and to keep and grow current customers by delivering satisfaction”  

 

Phillip Kotler, in Principles of Marketing, 2008 

 

 

“When people talked about ‘Sales Strategy’ I used to laugh. As an oxymoron, even ‘Military intelligence’, paled in 

comparison. In those days, Sales Strategy was nothing more than simple tactics ruthlessly executed. But that was Then. 

Today the wrong sales strategy sinks companies.”  

     

             Neil Rackham in Sales and Marketing Management, Spring 2000 
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1.1. Marketing: Conceitos básicos e definição 

 

1.1.1. O papel do Marketing 

 

Podemos encontrar definições de Marketing para todos os gostos e necessidades 

específicas. Importa, no entanto, encontrar uma que seja de amplo espectro e reúna 

consenso.  

Kotler e Armstrong (2008) conceberam uma das definições mais consensuais. Segundo 

ambos os autores “Marketing é gerir relacionamentos com clientes rentáveis. O duplo 

objetivo do Marketing é atrair novos clientes prometendo um valor superior e manter e 

desenvolver os clientes atuais, oferecendo satisfação” (Kotler e Armstrong, 2008, pp. 

4). 

Na opinião destes autores muitos creem que Marketing é apenas vendas e publicidade, 

muito por força da pressão que os média exercem diariamente, das campanhas de 

marketing direto de que somos alvo, da publicidade via internet que todos os dias chega 

às nossas caixas de correio. Ainda segundo Kotler e Armstrong (2008), se o Marketing 

compreender as necessidades do cliente, desenvolver produtos e serviços que lhe 

ofereçam uma mais-valia, bons preços, distribuir e promovê-los de forma eficiente, 

estes venderão facilmente.  

Esta ideia é não só partilhada, como reforçada por um dos maiores gurus da área da 

gestão, Drucker. Nos seus estudos sobre a subordinação das Vendas ao Marketing 

define de forma clara o principal objetivo do Marketing. Segundo o autor, podemos 

assumir que haverá sempre a necessidade de alguma venda. No entanto, o propósito do 

Marketing é transformar a venda em desnecessária ou supérflua. Para o efeito necessita 

conhecer e compreender o consumidor, pois só desta forma pode garantir que o produto 

se adequa a ele e se vende por si só. O produto final do Marketing deve ter como 

resultado um consumidor disposto a comprar. Posteriormente, será simplesmente 

necessário garantir que o produto ou serviço está disponível. (Drucker, 1973; Drucker 

cit. in Neal, 2006). 
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1.1.2. A evolução do papel do Marketing até ao séc. XXI 

 

Realizando uma pesquisa exaustiva ao longo da história da humanidade, seguramente 

encontraríamos, a par da própria génese do comércio, as primeiras raízes do Marketing. 

No entanto, enquanto área do conhecimento, foi alvo de uma atenção tardia quando 

comparado com outras áreas. 

Efetivamente, a Revolução Industrial a que assistimos nos mais diversos países a partir 

do séc. XVIII provocou grandes mudanças na forma de organização do mercado. 

Passámos de um mercado de vendedores para um mercado de compradores. Numa fase 

inicial, o Marketing aparece sempre associado a uma lógica pura de maximização de 

lucros via produtividade e logística. Porém, durante o século XX, com o crescimento da 

concorrência, assistimos ao surgimento de um crescente número de teorias sobre a 

forma como atrair e gerir clientes. 

Autores como Walter Scott com o seu livro The Theory of Advertising (1903), deram 

um primeiro passo na teorização do Marketing atual. No entanto, encontramos como o 

ponto de viragem o primeiro trabalho de Peter Drucker, The Practice of Management  

(1954), em que o Marketing começa a ser visto como uma força poderosa a ter em conta 

nas organizações. 

Pouco tempo depois, assistimos ao surgimento de outra referência, Theodore Levitt, 

que, com o artigo Marketing Myopia (1960), contribuiu de forma inegável para a 

clarificação de alguns conceitos importantes de Marketing e que potenciou o 

crescimento exponencial de artigos científicos, pesquisas e estudos que permitiram 

aumentar o conhecimento nesta área. 

Posteriormente, Philip Kotler, com o seu livro Marketing Management (1967) 

conseguiu consolidar vários conceitos que hoje em dia são suportes teóricos 

indiscutíveis do Marketing. 

Fruto da contribuição dos mais variados autores e estudiosos desta área assistimos, ao 

longo do século XX, ao surgimento de diferentes filosofias/orientações das 

organizações que passamos a apresentar em detalhe. 
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1.1.3. Organizações orientadas à Produção,  às Vendas e ao Marketing  

 

O processo de evolução do Marketing está diretamente relacionado com a evolução das 

próprias organizações. Assim sendo, podemos identificar três momentos chave em todo 

o processo que nos permitem traçar as linhas de evolução do conceito de Marketing.  

Numa primeira etapa, as organizações assumiam uma forte Orientação ao Produto. Esta 

filosofia foi largamente explorada por Henry Ford no início do século XX e provou ter 

sucesso. Durante muitos anos a oferta de produtos em massa, estandardizados e a baixo 

custo, provou ser uma estratégia bem sucedida. Caracteriza-se por uma focalização dos 

esforços da organização nos produtos e serviços, como também por atingir elevada 

eficiência na produção, através das economias de escala e produção estandardizada. 

Neste contexto, funções como vendas, finanças, e recursos humanos são secundários em 

relação à função principal: a produção (Jobber e Lancaster, 2006). As organizações que 

no mercado atual trabalham segundo esta orientação focam a sua estratégia de 

Marketing no contínuo desenvolvimento do produto. Apesar da importância indiscutível 

da qualidade e desenvolvimento do produto, quem adota este sistema incorre no risco de 

Miopia de Marketing (Levitt, 1960) e pode, com alguma facilidade, perder o seu 

principal objetivo: satisfazer as necessidades dos clientes e construir com estes relações 

duradouras (Kotler e Armstrong, 2008). 

Com a introdução da produção em grande escala no primeiro quarto do século XX, a 

competitividade a nível mundial aumentou rapidamente. O principal problema já não 

era produzir, mas garantir a venda do produto produzido. Assistimos, nesse momento, a 

uma mudança estratégica por parte de muitas organizações que passam a assumir uma 

postura com uma forte Orientação às Vendas. Estava claro que, se abandonados aos 

seus critérios, os clientes eram lentos e relutantes em comprar. Mesmo os que queriam 

comprar teriam vários fornecedores com o mesmo produto, pelo que a decisão de 

compra não seria repentina, mas sim cada vez mais ponderada. O problema torna-se 

ainda mais grave com a depressão económica na década de 30. Foi aliás neste período 

que se desenvolveram a grande maioria das técnicas de venda agressivas também 

designadas de hard selling (Jobber e Lancaster, 2006). Muitas organizações, 

atualmente, continuam a ter esta abordagem apesar de os clientes estarem já protegidos 

contra os seus maiores excessos. O modelo é utilizado com frequência em empresas de 
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venda de produtos que o cliente normalmente não pensa comprar de forma proativa. O 

mercado das seguradoras enquadra-se como um exemplo clássico. 

Não é clara a altura em que a Orientação ao Marketing e ao cliente tomou forma. Os 

conceitos de Marketing começaram por ser um fenómeno norte-americano como 

resultado da insatisfação das abordagens anteriores, da mudança de mercado e também 

da necessidade de “sentir” o mercado. O conceito de Marketing defende que a chave 

para o sucesso e um negócio rentável está na identificação das necessidades e desejos 

dos clientes e, claro, no fornecimento de produtos e serviços que os satisfaçam. Pode 

não parecer muito diferente, contudo tal implica uma revolução na forma como a 

organização pensa as suas práticas e atividades de negócio. Central nesta revolução é a 

forma como o negócio é pensado com ênfase dada às necessidades e desejos do cliente. 

As organizações começam a reconhecer que esta abordagem é essencial no mercado 

atual, onde os consumidores são cada vez mais instruídos e sofisticados. Muitas 

aprenderam pela forma mais difícil e dura que ter o melhor produto, produção eficiente 

e promoção intensiva não é suficiente para garantir o sucesso automático. Para o 

alcançar, o cliente tem de ser colocado no centro do plano de negócio. Só assim é 

possível compreender o seu comportamento (Jobber e Lancaster, 2006; Kotler e 

Armstrong, 2008). 

 

1.2. Vendas: Conceitos básicos e definição 

 

1.2.1. O papel da Força de Vendas 

 

A profissão de comercial é uma das mais antigas do mundo. Talvez, por isso, sejam 

atribuídos tantos nomes para uma mesma atividade: vendedores, representantes de 

vendas, gestores de conta, agentes técnicos, consultores de vendas, entre outros. 

Existem também muitos estereótipos em redor dos comerciais, alguns pouco 

abonatórios. Estão associados à ideia de que os comerciais são solitários, viajando de 

localidade em localidade tentando vender produtos de que ninguém parece necessitar 

(Kotler e Armstrong, 2008). Com efeito, desde a revolução industrial vários autores 

fizeram a apologia da arte de vender baseada em truques e espetáculos de charlatanice. 

Phineas Barnum (1880), depois de editar o seu livro The Art of Money Getting, tornou-
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se um verdadeiro ícone na matéria e contribuiu de forma decisiva para que estes 

profissionais, até hoje, sejam vistos com desconfiança. No entanto, nos dias que correm, 

tais sentimentos são completamente infundados, já que, cada vez mais, os comerciais 

modernos são bem-educados, profissionais bem treinados para construir e manter 

relações de longo prazo com os seus clientes (Jobber e Lancaster, 2006; Kotler e 

Armstrong, 2008). 

A gestão de Marketing tradicional vê a força de Vendas como uma parte do Marketing 

Communication Mix (também designado por Promotion Mix) dentro do contexto do 

programa de Marketing (Kotler e Armstrong, 2008). Reconhecem, todavia, que, 

algumas vezes, no mercado industrial business to business, a força de Vendas pode 

assumir um papel mais preponderante que outras formas de comunicação de Marketing 

(Piercy, 2006). Aqui podemos encontrar várias formas de promover o produto e atingir 

o mercado alvo. Estas podem agregar-se em duas categorias principais: venda direta e 

venda indireta. Na venda indireta, a publicidade assume-se com uma das melhores 

ferramentas para atingir o cliente final. Trata-se de comunicação com um só sentido, 

não pessoal e dirigida a grupos de consumidores. Em contraponto, temos a venda direta 

que implica comunicação nos dois sentidos e um frente a frente que pode ser face a 

face, telefónico, videoconferência, entre outros (Kotler e Armstrong, 2008). 

A venda direta torna-se mais efetiva sempre e quando estamos a trabalhar produtos de 

venda complexa. Os comerciais têm uma maior capacidade para perceber os problemas 

do cliente e ajustar a oferta de modo a encaixar nas suas necessidades especiais. Por 

outro lado, temos os produtos de venda simples, geralmente destinados a massas nos 

quais a vantagem de ter um comercial dedicado se dilui perante a facilidade de 

utilização do produto. Geralmente, nestes casos o fator que estimula a venda é o 

reconhecimento espontâneo da marca criado através da comunicação direta ao 

mercado/consumidor final (Kotler e Armstrong, 2008). 

O papel da venda direta varia de organização para organização. Se para algumas o 

modelo de negócio dispensa este tipo de abordagem no mercado, outras porém têm na 

venda direta a sua chave do sucesso para criar uma relação de êxito com os seus 

clientes. No entanto, para todas elas, a força de vendas é um elo de união crítico entre a 

companhia e o cliente. Em muitos casos servem os dois: o vendedor e o comprador 

(Jobber e Lancaster, 2006; Kotler e Armstrong, 2008; Piercy, 2006).  
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O vendedor representa para os clientes, a companhia desenvolvendo novas contas, 

comunicando informação de produtos e serviços da empresa ou vendendo os produtos 

através do tradicional ciclo de venda. Simultaneamente, representam perante a 

companhia o cliente, gerindo os seus interesses, garantindo uma boa relação vendedor – 

comprador e direcionando os problemas e necessidades dos mesmos às pessoas que 

dentro da sua organização o podem ajudar. A sua principal tarefa é auscultar os seus 

clientes, perceber quais as suas necessidades e gerir os recursos da empresa na 

resolução de problemas (Jobber e Lancaster, 2006; Kotler e Armstrong, 2008; Piercy, 

2006).   

Na opinião de Kotler (2008), a visão de que os vendedores deveriam estar preocupados 

com as vendas e a organização com os lucros está atualmente ultrapassada. É primordial 

que os comerciais se preocupem com algo mais do que vender. Deverão, com os 

restantes elementos da organização, trabalhar na criação de valor para o cliente e 

garantir lucro para a empresa.
 
 

 

1.2.2. A imagem das Vendas 

 

Falar na palavra comercial/vendedor pode, como o assinalámos anteriormente, invocar 

uma ideia negativa, de alguém que faz algo desonesto, imoral, para ganhar a sua vida. 

Talvez se aceite esta visão quando pensamos nos conhecidos “vendedores de 

enciclopédias” do séc. XX, que nos visitavam porta a porta de forma indiscriminada, 

tentando vender o seu produto a todo custo. Porém, este conceito já não se enquadra 

com o vendedor moderno e atual do séc. XXI. 

Jobber e Lancaster (2006) acreditam, apesar de tudo, que se mantém a necessidade de 

desmistificar alguns preconceitos que continuam a ter alguns adeptos, entre os quais: 

- “Vendas não é uma profissão que valha a pena” (Jobber e Lancaster, 2006, pp. 11). 

Infelizmente é uma crença ainda enraizada em algumas pessoas. Na ótica dos dois 

autores, a qual corroboramos, perdem-se regularmente potenciais bons comerciais por 

este motivo. Em especial, em alguns estratos sociais da população com mais poder de 

compra esta é uma profissão pouco prestigiada. Muitos jovens licenciados negam a 

possibilidade de começar a sua carreira em Vendas por essa mesma razão.  
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- “Os bons produtos vendem-se por si próprios, portanto o seu processo de venda 

acrescenta custos desnecessários” (Jobber e Lancaster, 2006, pp. 11). Normalmente as 

empresas desenvolvem o seu produto, produzem-no e vendem-no no mercado 

(diretamente ou através de distribuidores). Para garantir que futuros produtos mantêm 

este elevado nível de diferenciação necessitam de controlar o processo de venda (direta 

ou através de distribuidores) para terem acesso em primeira mão às informações e 

necessidades do mercado. Em caso contrário, rapidamente serão superados pela 

concorrência.  

- “Há algo de imoral nas Vendas e devemos suspeitar sempre daqueles que vivem desta 

atividade” (Jobber e Lancaster, 2006, pp. 11). Na origem desta imagem desvalorizada e 

danificada está não só o comercial, que vende de porta em porta e de forma insistente, 

bem como a imagem criada pelos maus profissionais.  

Jobber e Lancaster (2006) apontam ainda alguns preconceitos sobre a forma como se 

desenrola a atividade da própria profissão no dia a dia e que podem provocar elevados 

níveis de desmotivação. São eles: 

- “Falta de respeito do cliente em relação à atividade do profissional de Vendas” (Jobber 

e Lancaster, 2006, pp. 12). Longos períodos de espera, reuniões canceladas sem aviso 

prévio por parte do cliente, falta de disponibilidade para ouvir o comercial, posturas 

agressivas e falta de respeito pelo seu trabalho. São relatos ainda comuns em alguns 

mercados normalmente menos especializados (onde o comercial não tem possibilidade 

de fazer a diferença com o seu conhecimento) ou de elevada concorrência (onde os 

níveis de saturação do cliente é elevado, provocado por demasiadas visitas de 

comerciais concorrentes). 

- “Em business-to-business, o comercial visita o escritório dos seus clientes. Trabalha, 

portanto, em terreno hostil.” (Jobber e Lancaster, 2006, pp. 12). Para muitas pessoas 

esta é, desde logo, uma barreira difícil de ultrapassar, pois necessita de uma forte 

componente psicológica para superar as típicas adversidades resultantes deste facto. 

Estamos claramente a falar da capacidade de gestão da negação por parte do comercial, 

algo que o afeta no seu quotidiano.  

- “Trabalho solitário” (Jobber e Lancaster, 2006, pp. 12). Com exceção de alguns tipos 

de venda que implicam um trabalho de equipa, o normal é que o comercial tenha de 

realizar este trabalho a maior parte das vezes só. Dependendo da dimensão da sua área 
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geográfica de atuação, poderá também ter de pernoitar muitas vezes fora de casa, 

evitando assim a perda de muitas horas em deslocações. É uma realidade 

socioprofissional dotada de alguma independência, podendo contudo correr riscos a 

nível psicológico, em especial quando está sob pressão pela não consecução de 

resultados.  

 

1.2.3. A metamorfose do papel da Força de Vendas 

 

Tal como referido anteriormente, a Gestão de Marketing tradicional via a Força de 

Vendas apenas como uma parte do Marketing Communication Mix dentro do contexto 

do programa de Marketing (Kotler e Armstrong, 2008). Esta distinção convencional 

entre Marketing e Vendas estava fortemente entranhada na conhecida citação de Levitt, 

segundo a qual “As Vendas focam-se nas necessidades do vendedor; o Marketing nas 

necessidades do comprador” (Levitt, 1960) e refletida no trabalho de Drucker (1973) 

sob o tema subordinação das Vendas ao Marketing, segundo o qual o objetivo do 

Marketing é tornar as vendas supérfluas. 

Quando as organizações, num passado recente, obtinham os seus lucros de uma larga 

plataforma de clientes de média dimensão, o Marketing era tipicamente visto como uma 

função estratégica que se concentrava em linhas de produto e serviços, segmentação de 

mercados e posicionamento competitivo. Tinha a responsabilidade de pensar, gerir a 

marca e dar suporte à força de vendas. Num mundo simples as vendas realizavam a 

execução no campo e vendiam o produto aos seus clientes. Estávamos perante um 

Marketing mais cerebral, criativo e orientado a longo prazo e as Vendas orientadas à 

ação, focadas no relacionamento e no curto prazo (Shapiro, 2002). 

Não obstante, Kotler (2004) declarou de forma sucinta à Revista Marketing News que o 

Marketing atual está a mover-se de uma orientação à transação para uma orientação à 

construção de relacionamentos com o consumidor.  

Existem também poucas dúvidas de que o papel das estruturas de vendas nas 

organizações passou por um período de grandes mudanças nos últimos anos. É provável 

que este processo de mudança continue e se intensifique. No entanto, o que não pode ser 

subestimado são as mudanças radicais e fraturantes da teoria e modelo tradicionais de 

negócio (Piercy, 2006; Shapiro et al., 1998). 
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Leigh e Marshall (2001) constataram que a função de vendas está envolvida numa 

metamorfose sem paralelo liderada pela enorme mudança do meio envolvente. Sugerem 

que a grande mudança centra-se no seu papel, ou seja, de vendedores de produtos e 

serviços passaram a procurar de forma constante o incremento de produtividade do 

cliente, através do reforço dos proveitos e redução de custos. 

Sendo as Vendas o link entre o comprador e o vendedor (Jobber e Lancaster, 2006; 

Kotler e Armstrong, 2008; Piercy, 2006), representantes da companhia perante os 

clientes e críticos na construção de relações comerciais com os clientes, estes passaram 

a construtores de relacionamentos comerciais de longa duração com clientes cada vez 

mais exigentes que não toleram a elevada pressão das tradicionais técnicas de vendas, 

nem, tão pouco, comerciais mal formados e mal geridos. Esperam ser tratados como 

gostariam de ser tratados e isso implica que a organização que lhes vende os 

compreenda na perfeição (Shapiro et al., 1998). 

Ainda assim, a visão tradicional do Marketing, por seu lado, subestima o impacto da 

gestão de Vendas na relação com os clientes, pois acredita que o produtor prefere 

trabalhar a relação com o cliente através da publicidade e outros canais de comunicação 

não pessoais. Na realidade, mesmo no mercado de grande consumo e serviços 

comercializados através de distribuidores e retalhistas, a força de vendas assume-se 

como um elo crítico entre o produtor e a distribuição. Juntando a isto o facto de as 

Vendas diretas continuarem a ser a regra no mercado industrial de produtos de valor 

acrescentado, uma conclusão interessante emerge – a grande maioria do mercado de 

consumo, serviços, indústria e utilizadores finais envolvem organizações de Vendas 

(Piercy, 2006). 

Como reforço da reflexão anterior, constatamos a crescente importância estratégica da 

gestão de relacionamentos com clientes business-to-business que cresceu de forma 

dramática nos últimos anos. O desafio para a estrutura de vendas é fornecer uma 

estratégia efetiva a um mundo de compradores que mudou dramaticamente (Shapiro et 

al., 1998). Esta é suportada pela mudança do papel tradicional das funções de compras 

nas organizações dos clientes que, cada vez mais, são uma função estratégica nas 

organizações, tendo um papel de maior responsabilidade na rentabilidade, controle de 

custos e retorno dos acionistas (Janda e Seshadri, 2001). Quando os responsáveis de 

compras utilizam métricas complexas para selecionar os fornecedores corretos e ditam a 
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forma como vão ser fornecidos, mais do que nunca, a rentabilidade do fornecedor 

determina-se no ponto de venda, onde a companhia encontra o cliente (De Boer et al., 

2001; Talluri e Narasimhan, 2004). Constatamos, portanto, que a tarefa de vendas 

tornou-se, ela própria, mais complexa e transvaza a estrutura de vendas. 

Esta é também a prova de que o mundo mudou. Atualmente temos um pequeno número 

de clientes de grande dimensão, alguns de média dimensão (o foco da força de vendas 

no passado), e um grande número de pequenos clientes. As grandes contas são difíceis e 

implicam esforços de vários departamentos. Ganharam dimensão própria e 

transformaram-se em segmentos de mercado separados, independentes, suportados pela 

sua própria estrutura multifuncional (Shapiro 2002; Shapiro et al., 1998). Os dias de 

separação fácil entre Marketing e Vendas acabaram juntamente com aquele mercado 

altamente homogéneo e simples de empresas de média dimensão (Shapiro, 2002). 

No topo da pirâmide de clientes, onde se encontram as grandes contas, Marketing e 

Vendas têm de tomar decisões conjuntas sobre produto, preço, e demais assuntos. A 

especificidade das necessidades de cada cliente aumenta, o que obriga os dois 

departamentos a envolverem-se mutuamente nos diversos assuntos. Ao nível mais baixo 

da pirâmide, onde se encontram as pequenas contas, as Vendas competem entre si mas 

também com o telemarketing, direct mail, publicidade e diversos canais de vendas. No 

passado, muitas destas atividades eram terreno dos marketers. Neste momento os dois 

departamentos têm forçosamente de apresentar uma política estruturada demonstrando 

como interligar todos os recursos. Sem essa coordenação, as decisões tomadas serão 

seguramente míopes e fonte de conflito (Shapiro, 2002). 

Historicamente, as organizações no mercado industrial têm laços mais próximos entre 

Marketing e Vendas do que as organizações do grande consumo. No entanto, é neste 

mercado que as necessidades são cada vez maiores, dadas as mudanças contínuas de 

que é alvo. A Força de Vendas não pode de forma passiva aceitar e executar planos do 

Marketing em que não participou. Vendedores, Gestores de Produto e Gestores de 

Comunicação têm de trabalhar em conjunto para proteger os lucros e o volume, no 

áspero mundo do customer power, altamente competitivo e com excesso de oferta. Mais 

importante ainda, os Gestores de Produto e Comunicação necessitam desenvolver um 

novo respeito e conhecimento dos clientes individuais, comerciais e chefes de vendas. 
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Isto porque o poder mudou do vendedor para o comprador, ou seja, da central para o 

mercado (Shapiro, 2002; Shapiro et al., 1998). 

As novas estruturas das Forças de Vendas estão a ser remodeladas pelas companhias 

mais poderosas e pela força dos clientes (Jones et al., 2005). A pressão nas estruturas de 

vendas tradicionais tem origem em diversas fontes. São elas: a estratégia de Marketing, 

os canais de venda direta, as exigências dos clientes e as iniciativas para incrementar a 

produtividade. 

Com as estratégias de operações e logística implementadas por todos os fornecedores no 

mercado, é lógico que a gestão de topo queira que as Vendas e a Gestão de Contas  

permaneçam como a primeira fonte de diferenciação em relação à concorrência e 

também como caminho para melhorar a produtividade (Piercy, 2006). 

A gestão de topo deve, portanto, ver as Vendas de forma radicalmente diferente, na 

medida em que evoluíram de uma função predominantemente tática a uma preocupação 

e envolvimento constante nas questões estratégicas. A transformação origina-se em 

mudanças fundamentais do cenário de negócios o que implicou mudanças na natureza e 

conteúdo das tarefas de Vendas, bem como o redesenho da força de vendas (Shapiro et 

al., 1998). 

 

1.2.4. As características da Venda moderna e a eficácia comercial  

 

Nos dias que correm, um técnico comercial deve possuir um vasto leque de 

características para competir com sucesso. Longe vão os tempos em que bastava a sua 

presença e algumas habilidades negociais para ter sucesso. Comerciais que não 

compreendam as características próprias da venda moderna estarão, à partida, mal 

preparados para o seu trabalho (Jobber e Lancaster, 2006). 

Moncrief e Marshall (2005) identificaram seis características recorrentes nos mercados 

atuais. São elas:  

1 - Retenção e eliminação de clientes  

Muitas organizações já descobriram que o Principio de Pareto defendido por Koch 

(2008) se aplica na perfeição ao seu caso. Efetivamente 80% das suas vendas advém de 

apenas 20% dos seus clientes. É por isso vital dedicar-lhes recursos para manter o 

elevado volume, o elevado potencial e a elevada rentabilidade do cliente. Como 
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resposta a esta constatação, muitas organizações apostam cada vez mais no Key Account 

Management, que preconiza um foco em um cliente ou pequeno grupo de clientes de 

elevado potencial. Por outro lado, as organizações começaram a constatar que alguns 

clientes de pequena dimensão custam dinheiro à organização e a forma de melhorar a 

rentabilidade das suas compras implica a adoção de novos canais de venda mais 

rentáveis, pela sua própria natureza. Falamos de telemarketing e comércio electrónico 

(Shapiro et al., 1998). 

A retenção de clientes é, na opinião de Reichheld e Sasser (1992), o maior determinante 

de rentabilidade nas companhias de serviços algo que também se aplica às companhias 

de produtos.   

2 - Gestão e conhecimento da base de dados 

Uma equipa de venda direta necessita ser treinada na utilização e criação da base de 

dados de clientes, e em como usar a internet para suportar as suas tarefas de venda (ex: 

prospeção de novos clientes ou procurar informação da concorrência). No passado os 

comerciais registavam a informação em cartões e enviavam as encomendas por correio 

para a central. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, e-mail, telemóveis, 

videoconferência, mudaram a forma como o conhecimento e a informação é transferida 

e trabalhada. Atualmente, um comercial com o seu portátil pode realizar apresentações, 

comunicar eletronicamente com a central e clientes, arquivar informação da sua 

plataforma clientes e concorrência. Pode ainda gerir a informação da empresa 

(catálogos, tabelas de preços, etc.) de forma eletrónica. 

3 - Gestão do relacionamento com clientes (CRM) 

É necessário que a força de vendas se foque no longo prazo e não só em fechar a 

próxima venda. O objetivo é criar relações de ganho-ganho com os clientes. Desta 

forma ambas as partes continuarão interessadas em mantê-la. Nas carteiras de grandes 

clientes para conseguir gerir o relacionamento de forma efetiva é necessária uma força 

de vendas dedicada. 

4 - Promoção do produto  

O comercial moderno está muito mais envolvido nas diversas atividades do que 

simplesmente planear o seu dia e vender. As apresentações de produto cara a cara 

podem ser substituídas/complementadas por informação disponibilizada em websites, 
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enviada por e-mail, que permitem ao cliente obter informação atualizada de uma forma 

mais rápida que as visitas do comercial.  

O seu papel alarga-se cada vez mais. As Vendas apresentam uma forma radicalmente 

diferente do passado, como já o explicitamos anteriormente. 

A participação em atividades de Marketing tais como desenvolvimento de produto, 

desenvolvimento e segmentação de mercados são uma realidade. Podemos ainda 

encontrar outras tarefas que suportam e complementam as atividades de Marketing que 

lhe são pedidas: gestão de base de dados, fornecer e analisar informação, entre outros 

(Leigh e Marshall, 2001; Piercy, 2006).  

5 - Resolução de problemas e sistematização de vendas  

Grande parte da venda moderna, em especial no business to business, assenta num 

comercial/consultor, que trabalha com o cliente na identificação dos problemas, 

determina as suas necessidades, propõe e implementa soluções efetivas. Um pouco 

diferente da venda tradicional em que o vendedor persuadia o cliente a comprar e saía 

porta fora com a sua nota de encomenda. A venda moderna implica mais telefonemas, 

venda em equipa e muitas outras capacidades analíticas. Cada vez mais os clientes 

almejam soluções integradas como alternativa à compra do produto individual. 

6 - Satisfação das necessidades e acrescentar valor  

O comercial moderno tem de possuir a capacidade de identificar e satisfazer as 

necessidades dos seus clientes. Quando o cliente não se lembra ou não reconhece o que 

quer, é o comercial que deve estimular o reconhecimento da necessidade.  

A satisfação do cliente leva à sua retenção, o que fornece a possibilidade de obter 

primazia ou domínio da conta (Heskett et al., 1994). A satisfação da conta cliente, a 

retenção e a dominância da mesma representam três partes da rentabilidade. Sendo as 

duas restantes o preço acordado e o custo do serviço e da venda (Shapiro et al., 1992). 

 

Importa ainda referir que comerciais contemporâneos de alto rendimento não estão 

somente focados em masterizar os sete passos definidos por Moncrief e Marshall 

(2005), nem tão pouco a utilizar técnicas especiais de vendas, tais como técnicas de 

fecho, para realizar transações. Ao invés, estes servem os clientes como consultores de 

confiança e parceiros do seu negócio, trabalhando em conjunto com um objetivo de 
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benefício mútuo a longo prazo. De forma mais precisa, diremos que os comerciais estão 

envolvidos no CRM das suas companhias (Yim et al., 2004). 

A complexidade e o elevado número de novas tarefas atribuídas aos vendedores 

modernos não podem, todavia, afastá-los da sua primeira responsabilidade enquanto 

comerciais que é concluir a venda com sucesso (Jobber e Lancaster, 2006).  

 

1.2.5. A gestão da Força de Vendas 

 

Nos anos 70 e 80 as organizações que operavam no mercado eram, de uma forma geral, 

orientadas para as Vendas. Os fornecedores operavam num mercado caraterizado por 

produtos diferenciados, uma forte procura, bem balanceada com a oferta. Em duas 

décadas o mercado tornou-se global, a concorrência mais agressiva e os ciclos de vida 

dos produtos tremendamente mais reduzidos (Shapiro et al., 1998). 

Paralelamente assistimos a grandes mudanças no papel das vendas e também na forma 

como são geridas. Para Jobber e Lancaster (2006), na exata medida em que as vendas se 

tornam mais profissionais, a ênfase começa a ser colocada na expressão “Gestão da 

Força de Vendas”.  

As pessoas envolvidas na gestão de equipas de vendas têm como tarefas prioritárias o 

planeamento, a implementação, a organização e o controlo das atividades da Força de 

Vendas (Jobber e Lancaster, 2006; Kotler e Armstrong, 2008). 

Está ultrapassada a fase em que se acreditava que um bom gestor de uma equipa de 

vendas era aquele que tinha a personalidade certa e que tinha como maior tarefa garantir 

que os vendedores na rua vendessem o volume suficiente para atingir os objetivos. 

Apesar de serem qualidades admiráveis, nas empresas modernas a abordagem mudou. 

Hoje em dia espera-se de um gestor de força de vendas um papel muito mais estratégico 

e é lhe pedido um importante imput para a formulação dos planos da organização 

(Jobber e Lancaster, 2006). 

Tem também de estar familiarizado com os conceitos de Marketing e assegurar a correta 

integração entre os dois departamentos (Marketing e Vendas) nas atividades realizadas. 

Em muitas organizações o foco já não é o volume de vendas, mas sim o lucro. Por isso 

mesmo, o gestor da Força de Vendas tem de ser capaz de analisar o mercado e 

direcionar as atividades da sua equipa para os negócios mais rentáveis. Na gestão da 
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equipa deve ter em consideração os mais modernos desenvolvimentos da gestão de 

recursos humanos. 

Atentando no leque de tarefas de um gestor de Força de Vendas, constatamos a enorme 

amplitude da função. Corroborando a opinião de Jobber e Lancaster (2006), podemos 

definir as suas funções como algo formidável, a pessoa em causa têm de ser 

contabilista, planificador, gestor de pessoas e marketer. No entanto, a sua principal 

responsabilidade é garantir que a equipa de vendas dá o maior e mais efetivo contributo 

para a organização atingir os seus objetivos e metas.  

Assim, entre as suas principais tarefas, podemos destacar as seguintes: desenho da 

estratégia a seguir pela equipa e a sua respetiva estrutura; recrutamento, seleção e 

formação, garantir que os sistemas de compensação sejam eficazes e motivadores e a 

correta supervisão da atividade para que a avaliação final seja o mais próxima possível 

da realidade (Jobber e Lancaster, 2006; Kotler e Armstrong, 2008). 

Um dos maiores desenvolvimentos que afetaram as Vendas e a gestão da Força de 

Vendas nos últimos anos foi, sem dúvida, a evolução do conceito de Marketing (Jobber 

e Lancaster, 2006). 

 

1.3. A relação entre Marketing e Vendas 

 

1.3.1. Dificuldades de relacionamento 

 

Para a maioria dos departamentos da organização tal como finanças ou operações, as 

funções do Marketing e das Vendas são bastante parecidas. Afinal de contas, ambos 

estão voltados para o exterior e focados no cliente e no mercado. Contudo, criar uma 

equipa forte de Marketing e Vendas, na prática, tem apresentado dificuldades e está a 

tornar-se ainda mais difícil do que no passado (Shapiro, 2002). 

Os resultados obtidos em 1999 por Lorge em um inquérito da sua autoria não deixam 

espaço para dúvidas. Um terço dos participantes define a relação entre Vendas e 

Marketing como pobre ou média. De facto, estes dois grupos sempre tiveram muito que 

dizer um ao outro e não apenas o que se vai dizendo de forma dissimulada através da 

newsletter da companhia. 
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Quando algo corre mal, a visão que estes departamentos têm um do outro lado é 

tendenciosa e redutora. As Vendas acreditam que o Marketing está fora da realidade de 

mercado e dos seus clientes, e o Marketing, por sua vez, acredita que as Vendas são 

míopes, demasiado focadas nas experiências individuais dos seus clientes, sem 

capacidade para ver o mercado numa perspetiva mais global e cegos no que respeita ao 

futuro. Ambos subvalorizam a contribuição da outra parte (Corstjens e Corstjens, 1995; 

Kotler et al., 2006; Lorge, 1999). 

Parafraseando Lorge (1999), muitas vezes atingimos situações extremas em que “As 

Vendas fazem o que lhe interessa, o Marketing faz o que lhe interessa e ninguém faz o 

que interessa ao cliente.”  

Mas afinal, porquê a crescente preocupação na coordenação entre ambos os 

departamentos? A resposta parece clara: porque todos os negócios existem para obter 

uma performance financeira, ou seja, fazer dinheiro (Shapiro, 2002). Por isso mesmo, 

em nenhum lugar é tão necessário trabalhar em equipa como nas funções que trabalham 

face a face com o cliente, isto é Marketing e Vendas (Shapiro, 2002). Para Corstjens e 

Corstjens (1995), qualquer falha nesta colaboração pode pôr em perigo o sucesso até 

então alcançado no mercado.  

Estudos realizados, centrados na relação inter-funcional das Vendas e Marketing, 

sugerem que este interface exibe muitas características negativas (Anderson, 1996; 

Cespedes, 1993; Dawes e Massey, 2005; Dewsnap e Jobber, 2002; Fitz-Hugh e Piercy, 

2007; Kotler et al., 2006; Piercy, 2006; Rouzies et al.,2005).  

Para além da separação física e uma má comunicação, adicionalmente, existe uma 

coordenação especialmente pobre entre Vendas e Marketing, particularmente em 

planificação e definição de objetivos (Colletti e Chonko 1997; Kotler et al., 2006). 

Para rebater este problema deparamo-nos com uma disputa de longa data sobre a 

necessidade das atividades de Marketing e Vendas serem coordenadas na medida em 

que ambas as funções estão inter-relacionadas (Munn, 1998). 

Em suma, se Marketing e Vendas não cooperarem, a estratégia da organização será 

inconsistente e frágil e a sua execução será imperfeita e ineficiente. Num mercado cada 

vez mais global e competitivo, é fundamental que ambos trabalhem em equipa a todos 

os níveis, desde os conceitos estratégicos principais, até aos detalhes da execução 

(Athens, 2001, Shapiro, 2002). 
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1.3.2. Níveis de relação entre Marketing e Vendas 

 

Em linha com os estudos realizados por Dewsnap e Jobber (2000) e Rouzies et al. 

(2005) para modelar os antecedentes identificados para a colaboração entre Vendas e 

Marketing e a sua consequência para a performance do negócio, Kotler et al (2006) 

efetuaram um contributo valioso para a temática em questão através de um estudo que 

procura identificar as “melhores práticas” que favorecem a melhoria da performance 

conjunta dos dois departamentos. 

Kotler et al. (2006) cientes da problemática existente, procuram definir e estruturar os 

diferentes níveis de relação entre Marketing e Vendas, bem como identificar que tipo de 

conflitos podem existir entre ambos. Como principal critério de categorização 

utilizaram a dimensão da organização. 

Segundo os autores, nas empresas de pequena dimensão, muitas vezes o grupo de 

Marketing não está formalmente estabelecido. Por regra desenvolvem várias atividades 

operacionais de suporte às Vendas: formações, feiras, mailings diretos, telemarketing, 

etc. O relacionamento geralmente é positivo. 

Nas empresas de maior dimensão ou em crescimento, existe a necessidade de o 

Marketing fazer mais do que os 4 P´s (produto, preço, posicionamento, promoção). 

Trabalhos como segmentação, definição do público-alvo, diferenciação e 

posicionamento têm de ser efetuados. O Marketing torna-se independente e compete 

pelo orçamento da organização. A sua missão muda e começam as primeiras desavenças 

com as Vendas. A organização começa a focar-se na Marca em detrimento do produto. 

O Marketing deixa de ser um mero auxiliar das Vendas na medida em que acreditam 

que é necessário transformar a empresa e garantir uma orientação ao Marketing. As 

vendas questionam esta posição, no entanto o Marketing aumenta a sua influência na 

organização. 

Na opinião dos mesmos autores os conflitos entre os dois departamentos podem situar-

se a dois níveis: económico e cultural. 

A nível económico, o ponto de partida é a necessidade de dividir o orçamento da 

organização para as atividades de cada departamento. Porém, a este nível, existem 

divergências variadas que podemos constatar através de alguns exemplos: 
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Ao nível da definição de política de preços, encontramos de imediato um exemplo 

flagrante. O Marketing tem a pretensão que as Vendas “vendam o preço” em vez de 

“vender pelo preço”. No entanto, a força de Vendas tem uma abordagem diferente, pois 

gosta de ter o poder negocial do seu lado. Apesar de o Marketing definir as tabelas de 

preços, são as Vendas que têm a última palavra no preço final. Quando um preço muito 

baixo é pedido, muitas vezes não é consultado gerando tensões entre as partes. No que 

respeita à promoção da marca, rapidamente identificamos um segundo ponto de 

divergência. O Marketing, por regra, investe para criar reconhecimento da mesma, no 

entanto as Vendas, do seu lado, acreditam que se gasta dinheiro que podia servir para 

aumentar e melhorar a força de Vendas. Um último exemplo de divergência reside no 

produto. As Vendas queixam-se muitas vezes de que o produto tem um preço 

demasiado elevado para o mercado, tem falhas e está desadequado relativamente ao que 

os clientes pretendem, pois baseiam-se apenas nas necessidades específicas de alguns 

clientes. 

A nível cultural, o Marketing procura trabalhar na construção de vantagens competitivas 

para o futuro, todavia medir o seu contributo é mais difícil. As Vendas, por outra parte, 

muitas vezes baixam as margens para satisfazer objetivos de Vendas, enquanto que o 

Marketing deseja que vendam o produto com maior rentabilidade. As Vendas podem ser 

medidas pelos resultados de forma imediata, pelo contrário o Marketing necessita de um 

horizonte temporal longo para medir o seu sucesso. 

Com base na análise atrás efetuada, Kotler et al (2006) identificam quatro estágios de 

evolução possíveis nas relações entre Marketing e Vendas. Na opinião dos autores estes 

vão mudando à medida que os dois departamentos vão amadurecendo, podendo ser não 

alinhados (geralmente em conflito) ou totalmente integrados (normalmente livres de 

conflito), sendo poucos os que atingem este nível. 

Os autores definem quatro níveis que passamos a especificar. No primeiro nível, os 

departamentos apresentam um relacionamento indefinido. Nestes casos fica bastante 

claro que cada um cresceu de forma independente. Ambos têm tarefas próprias e 

conhecem pouco da realidade do outro. Num segundo nível, encontramos 

departamentos com um relacionamento. Constata-se, nestes casos, que a relação entre 

ambos já é suportada na definição de processos e regras. Cada um sabe o que deve 

fazer. As reuniões são mais refletivas, começam a trabalhar em grandes eventos, em 
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parceria. No terceiro nível de relacionamento, os departamentos estão alinhados. Ambos 

têm bem definidas as fronteiras, mas são flexíveis. Existe planeamento conjunto. As 

Vendas compreendem as terminologias utilizadas pelo departamento de Marketing, tais 

como value for Money e Marca. Finalmente, num último nível, podemos encontrar os 

departamentos integrados. Nestes casos, as fronteiras tornam-se mais ténues. Ambos os 

grupos redesenham a relação para partilhar estruturas, sistemas e recompensas. 

Marketing e Vendas (em menor escala) começam a focar-se na estratégia, e tarefas de 

futuro, tais como, sentir o mercado. O Marketing surge cada vez mais envolvido na 

gestão das grandes contas de clientes e é normal os dois grupos desenvolverem e 

implementarem métricas partilhadas. 

 

1.3.3. Possíveis soluções para a melhoria da relação 

 

Pesquisas de Dewsnap e Jobber (2004) provam que melhorar as relações de trabalho 

entre os dois departamentos ocorrem quando a gestão de topo suporta ativamente a 

colaboração próxima entre ambos e quando os elementos dos departamentos de 

Marketing e Vendas estão fisicamente próximos na organização. 

No entanto, segundo Lorge (1999), o problema fundamental parece ser a questão 

ilusória da comunicação. Vendas e Marketing têm que comunicar. O que não significa 

que devem estar sempre de acordo, alguma discórdia é também saudável – mas é 

fundamental a comunicação. Alinhar as Vendas e o Marketing nem sempre requer uma 

mudança organizacional demolidora, mas esclarecer quem lidera auxilia toda a 

organização.  

Existem outras formas de incrementar a integração. Uma forma possível é o 

reconhecimento comum da necessidade de integração de ambos, e para os dois, o foco 

numa partilha produtiva de poder, informação e recursos. Poderíamos ainda adicionar à 

já extensa lista a rotação de pessoas entre os dois departamentos e a eliminação de 

atividades (mesmo lúdicas) que oponham ambas as partes, pois fomentam unicamente a 

divisão (Shapiro, 2002). 

Piercy (2002, 2006) em linha com Shapiro, não acredita em soluções rápidas para 

melhorar a integração entre Marketing e Vendas. Define, contudo uma plataforma de 

requisitos que, na sua opinião, podem potenciar a criação de condições mais favoráveis 
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à integração de ambos. Liderança e visão são sem dúvida fundamentais, mas sem o 

suporte da gestão de topo é pouco provável que a relação possa funcionar. Como 

suporte é necessária uma estrutura organizacional que promova a eliminação de 

barreiras, adaptada às necessidades de organizações cada vez mais focadas na gestão da 

relação com o cliente (CRM). Uma das chaves de sucesso é a comunicação, 

possivelmente um dos pontos mais críticos, na medida em que nem sempre se realiza de 

uma forma efetiva. Os processos de gestão devidamente formalizados são também outro 

aspeto destacado pelo autor, pois são o ponto de partida para evitar discordâncias, em 

especial no momento de tomar ou executar uma decisão. No campo mais operacional, 

uma das melhores formas de potenciar a relação é a criação de equipas mistas, em 

especial em projetos importantes, permitindo assim solucionar problemas e encontrar 

soluções em equipa. Para o efeito, a seleção criteriosa das pessoas é fundamental. 

Finalmente a integração social, que pode passar por simples detalhes de realocação 

geográfica de ambos os departamentos na sede social. 

Todos os esforços para integrar Vendas e Marketing, ou vender programas de 

Marketing às Vendas, partem, todavia, do princípio que são diferentes. Talvez esse seja 

o problema, talvez seja uma ideia que comece a estar obsoleta (Lorge, 1999). 

Rackham e Vincentis (1999), autores do livro Rethinking the Sales force: Redefining 

Selling to Create and Capture Customer Value, procuram nesta perspetiva uma 

abordagem mais radical: acabar com todas as distinções entre Vendas e Marketing. 

Acreditam que a visão das Vendas e Marketing como peças diferentes, instituições 

separadas, é a nova Miopia de Marketing.  Na sua visão, defendem a reestruturação das 

estruturas hierárquicas de Marketing e Vendas para que, em vez de dois departamentos 

diferentes, haja apenas várias equipas diferentes. Seguindo a proposta de Lorge (1999), 

propõe-se verdadeiramente acabar com a hierarquia tradicional. 
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CAPÍTULO II 

 

Marketing e Vendas: do Conflito à Negociação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O progresso é impossível sem a mudança e por detrás de toda a mudança sempre há um conflito, mais ou menos explicito, 

mais ou menos percebido como tal mas, irremediavelmente, conflito.”  

Serrano, prefácio in Pedro Cunha,  Conflito e Negociação, 2001 

 

 

“As situações de negociação são por natureza situações quase impossíveis – procuram simultaneamente criar mais riqueza e 

distribui-la melhor – objetivos que, na melhor das hipóteses, são sucessivos e só em situações estruturalmente raras são 

simultaneamente convergentes. Mas como ironizou Bateson a propósito da arte em geral, também poderíamos dizer da “arte 

da negociação” que ela é impossível mas que alguns conseguem.”  

     

               Jesuíno prefácio in Pedro Cunha, Conflito e Negociação, 2008 
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2.1. Algumas notas sobre Conflito 

 

O conflito é, nos dias de hoje, uma realidade incontornável da vida organizacional pelo 

que seria totalmente insensato pensar que é dispensável, negativo ou algo que se pode 

eliminar. Somos confrontados permanentemente com situações de conflito pelas mais 

variadas razões, por pessoas que lutam entre si por causa de ideias e pontos de vista 

diferentes, desejos e vontades distintas, diferentes forma de interpretar um mesmo 

problema, ou simplesmente por valores contrários (Cunha e Leitão, 2011; Cunha et al., 

2004). 

Efetivamente, os conflitos contribuíram ao longo dos séculos para a evolução do ser 

humano e da própria sociedade. Putnam (1997)
 
afirma que o conflito não só é inevitável 

como é uma parte integrante das sociedades e organizações complexas, não devendo por 

isso ser visto como uma rutura do sistema corporativo. Sendo então incontornável, é 

fundamental que as organizações aprendam a geri-lo de forma a potenciar as suas 

vantagens e atenuar os seus efeitos mais negativos e perversos. Numa linha de 

pensamento similar, Serrano (2001) afirma que “o progresso é impossível sem a 

mudança e por detrás de toda a mudança sempre há um conflito, mais ou menos 

explícito, mais ou menos percebido como tal mas, irremediavelmente, conflito.” 

(Serrano, prefácio in Cunha, 2001). 

Corroborando a opinião do autor, podemos considerar o conflito como uma 

consequência da interação entre as pessoas e quanto maior o grau de complexidade 

interacional, maior serão os índices de conflito registados. A solução é possuir 

estratégias que permitam enfrentar estas ocorrências e geri-las de uma forma 

satisfatória. 

 

2.1.1. Definição, implicações e delimitação conceptual do conflito 

 

O conflito atravessa todos os níveis da vida social, desde a esfera internacional até aos 

âmbitos mais próximos dos indivíduos na sua vida familiar ou quotidiana. O conflito é, 

antes de mais, um facto social necessário e inevitavelmente presente (Serrano, 2001). 

Apesar de ser um fenómeno transversal a toda a sociedade e inevitavelmente necessário, 

constatamos, ao final de algumas análises, que não existe consenso na sua definição. 
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Para Cunha et al., (2003), as diferenças e as semelhanças entre os indivíduos emergem 

como processos psicossociais de importância crescente no que respeita à gestão das 

relações entre pessoas. Independentemente dos pontos de concórdia e união existentes 

entre seres humanos despontam, todavia, momentos, objetivos, desejos e iniciativas em 

que a diferença de posições é inevitável e o conflito acaba por surgir. 

Uma definição simples e clara partiu de Deutsch (1973),
 
segundo o qual o conflito 

existe quando se dá qualquer tipo de atividade incompatível. Igualmente pertinente, De 

Dreu (1999), descreve-o como um processo que se inicia quando um indivíduo ou grupo 

é afetado de forma negativa por uma terceira parte. 

Pruitt e Rubin (1986),
 
de uma forma sucinta, definiram conflito como uma divergência 

de interesses percebida entre as partes ou a crença de que as aspirações de ambas não 

poderão ser alcançadas em simultâneo. Igualmente sucinta é a definição deste conceito 

na opinião de Tjosvold, segundo o qual “as pessoas estão em conflito quando as ações 

de uma interferem, obstruem ou, de qualquer modo, tornam o comportamento de outra 

pessoa menos eficaz” (Tjosvold, p. 436, cit. in Cunha et al. 2004). 

Segundo Cunha (2006), compreender as diferenças é preparar o caminho para o diálogo 

e consequente busca de solução para os conflitos. Indivíduos e sociedade atual estão 

cada vez mais recetivos à problemática dos conflitos e recetivos a práticas de resolução 

de conflitos fundamentalmente pela negociação. Esta última assume-se como a melhor 

opção no contexto atual para solucionar desacordos, conflitos, divergências, ajudando 

na busca do consenso e soluções que se adequam a ambas as partes.     

Para Jesuíno (1998), a negociação é o caminho pelo qual devem enveredar as partes 

envolvidas. Através do diálogo é possível a ambas encontrar soluções que satisfaçam as 

partes involucradas ou que no fim dos casos garantam soluções alternativas melhores 

que as que seriam alcançadas pela via do conflito. 

Perceber e compreender o processo da gestão construtiva de conflitos é, na opinião de 

Cunha (2006), um dos maiores e mais complexos desafios das ciências sociais devido à 

enorme complexidade presente nas relações entre indivíduos. Frequentemente o conflito 

está associado a experiência/resultados menos positivos levando a que muitos 

indivíduos o evitem ou tentem mesmo eliminá-lo. Na opinião de Girard e Koch (1997), 

esta associação negativa tem um impacto determinante na forma como enfrentamos e 

respondemos a uma situação de conflito. 



Eficácia Negocial, Marketing e Vendas: ... 

 

  29 

De uma forma alargada, diversos autores Cunha (2001, 2006, 2008), Deutsch (1973, 

1990, 1994), Munduate (1992), Pruitt e Rubin (1986), Serrano (1996) compartem a 

“premissa” de que, usualmente, o conflito é um motor de desenvolvimento social e que 

terá sempre efeitos positivos desde que gerido de forma adequada, visando 

continuamente relações de cooperação. 

Cunha (2006), em concordância com Serrano (1996c),  afirma ser fundamental enfrentar 

as situações de conflito e geri-las de forma construtiva, procurando soluções 

integrativas com benefícios claros para as partes. Atualmente é consensual que os 

conflitos interpessoais não possuem apenas aspetos negativos e destrutivos. Rahim 

(2002)
 
considera mesmo que apesar das disfunções com origem no conflito, as situações 

de conflito em determinadas situações podem dar origem a resultados positivos para as 

partes envolvidas. 

 

2.1.2. O conflito nas organizações 

 

Seguindo a perspetiva de Greenhalgh (1987), encaramos o conflito como um fenómeno 

omnipresente, que se entranha em todos os processos organizacionais. Surge cada vez 

que os elementos organizacionais não estão de acordo em um determinado assunto, da 

mais variada índole.  

As organizações são estruturas sociais e como tal comportam conflitos ao nível interno 

e externo muitas vezes como resultado natural das relações que se estabelecem entre os 

seus membros e as relações com o seu ambiente contextual (económico, social ou 

político). Apresentam, portanto, uma realidade social própria originada nas relações 

entre os membros que a compõem. Cada elemento do grupo é portador de uma herança 

cultural própria, que reflete o meio onde estão envolvidas e as suas aspirações. A 

expressão muitas vezes utilizada pelos líderes das grandes multinacionais “A 

organização são as pessoas” não é indiferente a esta realidade. Como refere Thévenet 

(cit. in Câmara, Guerra e Rodrigues, 2005), a cultura da empresa reflete para o exterior 

o estado de espírito dos elementos da uma dada organização. Por sua vez, Morgan (cit. 

in Cunha e Rodrigues, 2002) defende que as organizações modernas são sustentadas por 

sistemas de crenças que reforçam a importância da racionalidade. 
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É recorrente por um lado o suporte das decisões e estratégias organizacionais, nos 

valores e crenças partilhados pela direção e, por outro, na forma de distribuição do 

poder organizacional entre os membros do grupo dominante. Valores e crenças 

partilhados permitem interpretações que sustentam a estratégia. A atribuição de poder 

leva à predominância de algumas formas de pensar e interpretar, em detrimento de 

outras, o que muitas vezes proporciona a eclosão do conflito. 

Indivíduos, grupos ou organizações podem perceber de forma diferente um contexto 

institucional idêntico, o que representa uma elevada possibilidade de existirem 

diferenças na dinâmica de relacionamento da organização. Um clima organizacional 

tenso influencia a forma como se solucionam os problemas. Com efeito, a tensão 

organizacional pode conduzir a reações opostas no que concerne à gestão de conflitos 

da organização. Por uma parte, pode levar a um clima de grande hostilidade e, por outra 

parte, a um clima de cooperação, capitalizando um conjunto de sinergias de grande 

importância para a decisão estratégica da organização.  

Rahim (2001) defende que um dos principais objetivos das organizações atuais, no que 

respeita ao conflito e sua gestão, é incrementar a aprendizagem organizacional, de 

forma a aumentar a sua eficácia. 

O conflito deveria, assim, ser um impulsionador da otimização do rendimento da 

organização, ajudando a melhorar a qualidade das decisões tomadas. 

De acordo com Serrano (1996), verificamos que os conflitos têm uma forte tendência 

para se auto alimentar e no caso em que não são solucionados ou controlados de alguma 

forma, acabam por se reproduzir. A este fenómeno designamos de escalamento do 

conflito (assunto a tratar no capítulo 2.1.4), que gradualmente cria situações de maior 

divergência e diferenças profundas que aumentam os custos (nos diferentes níveis: 

económicos, sociais, pessoais, etc.) da situação conflituosa. 

De acordo com Brown (1983), o gráfico Relação Conflito/Resultados operacionais 

(Fig.1), mostra a relação entre o nível de conflito e os resultados operacionais 

apresentando uma forma de U invertido. Ao efetuar a sua análise rapidamente 

concluímos que um excesso de conflito implica resultados negativos para a organização. 

Da mesma forma, um reduzido nível de conflito leva a uma grande apatia e falta de 

qualidade nos resultados obtidos. Um nível ótimo de conflito tem por obrigação acabar 
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com a apatia e permitir o estímulo da criatividade, libertação de tensões e promoção da 

mudança. 

 

Fig. 1 – Relação Conflito/Resultados operacionais, Brown (1983). Fonte: Jaca e Riquelme (1998). 

 

Na mesma linha, Robbins (1987), Jaca e Riquelme, (1998), concluem que os extremos 

assumem-se como um obstáculo para o bom desempenho da organização e que o nível 

ótimo seria aquele em que existem uma taxa de conflito suficiente para que consiga 

impedir o estancamento, estimular a criatividade e imaginação, libertar tensões 

acumuladas e incentivar o espírito autocrítico promovendo assim a mudança. 

Na verdade, o conflito pode proporcionar-nos excelentes oportunidades de 

aprendizagem da cultura, valores, necessidades do grupo ou organização e 

conhecimento aprofundado das partes com os quais interagimos. Infelizmente muitas 

pessoas olham para ele com alguma inquietação e temor (Girard e Koch, 1997). 

Qualificar o conflito, na perspetiva de Serrano (1996a), como positivo ou negativo é 

algo que acarreta alguma subjetividade na medida em que a análise dos motivos que o 

propiciaram, a dinâmica de sucessos gerada e as soluções alcançadas são contempladas 

por visões particulares, fundamentadas em opiniões, crenças e valores frequentemente 

não coincidentes. Então, a solução passa por não efetuar oposição ao conflito, mas sim 

permitir que as partes implicadas o giram, dado que é crítico para o sucesso e êxito da 

organização (Jaca e Riquelme, 1998; Putnam, 1985). Para terminar julgamos 
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interessante e relevante efetuar uma pequena revisão sobre as diferentes formas de 

categorizar o conflito.  

A forma mais simples tem como regra fundamental diferenciar os conflitos pelo nível 

em que ocorrem. Assim sendo, podem catalogar-se como intrapessoais, interpessoais, 

intragrupais, intra-organizacionais e inter-organizacionais (Gordon, 1996; Lewicki et 

al., 1999).  

Uma alternativa consiste em classificá-los a partir da matéria que constitui o próprio 

conflito (Thomas, 1992). Na sua abordagem, Thomas define três tipologias de conflitos 

ainda que um mesmo conflito possa conter aspetos de todos eles. São elas: 

Conflitos objetivos/interesses, pelo menos uma das partes perceciona que existem 

incompatibilidades ao nível dos seus fins, objetivos, interesses. Conflitos cognitivos, 

tem por base a diferente avaliação cognitiva dos mesmos dados ou factos, originando 

controvérsia. Conflitos normativos, existe divergência na forma de comportamento. As 

três dimensões de Thomas são, em certa medida, defendidas por De Dreu et al., (1999) 

e Levine e Thompson (1996).  

Existe ainda uma categorização mais específica que define o binómio cognitivo-afetivo 

defendida por vários autores (Amason, 1996; Amason e Schweiger 1997; De Dreu, 

1997; Janssen et al., 1999; Turner e Pratkanis, 1997). Assim distinguimos os conflitos 

cognitivos - orientação à tarefa, conteúdos substantivos, foco nas diferenças de 

julgamento sobre o melhor modo de se atingir os objetivos e os conflitos 

socioemocionais - cuja origem se situa na fricção pessoal, choque de personalidades, 

falta de confiança, entre outros. Os dois tipos de conflito acima explicitados, raramente 

surgem em estado puro, sendo normal os casos que incorporam os dois aspetos já 

referidos. 

 

2.1.3. O conflito como um processo 

 

É possível caracterizar o conflito como um processo, com uma sequência de eventos 

que podem suceder-se de forma indefinida e repetitiva. Vários modelos têm sido 

propostos para justificar e explicar este processo. De Dreu (1997), De Dreu et al. (1999) 

e Thomas (1992), são possivelmente os mais reconhecidos. Na fig. 2, referencia-se um 

modelo baseado nestes autores, com algumas alterações inspiradas no modelo de 
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Thomas (2002), cujo objetivo é torná-lo mais claro e compreensivo. Estabeleceram-se 

ainda alguns paralelismos com os estágios de conflito propostos por Pondy (1967).   

 

Fig. 2 – O processo do conflito, Pondy (1967); Thomas (1992); De Dreu (1997); De Dreu et al. 

(1999). Fonte: Cunha et al. (2004). 

 

Importa explicar, ainda que de forma resumida, as várias etapas do processo e efetuar 

alguns comentários pertinentes a seu respeito. 

Os conflitos podem ter a mais variada origem: escassez de recursos, interdependência 

entre as partes, conflitos de responsabilidades, diferentes interesses, afetos e objetivos. 

Estes conflitos aglutinam questões de nível pessoal, tais como valores e personalidade; 

questões de relacionamento, desconfiança e conflitos passados e questões decorrentes 

da própria situação, ou seja, contextuais, como a interdependência das partes a executar 

uma determinada tarefa. Os antecedentes atrás referidos ajudam a compreender os três 

níveis de conflitos existentes no processo: conflitos de recursos, intelectivos e 

avaliativos. Vivendo o conflito, todos os elementos envolvidos vão experimentar 

cognições (modo como concebemos a outra parte), sentimentos (orgulho, medo, raiva, 

exaltação) e motivações (forma como gostaria de partilhar os resultados com a 

contraparte), que estão na origem das intenções estratégicas e ações tomadas. As partes 
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podem ter vários comportamentos quando confrontadas com um determinado conflito, 

tipificados pelo penta modelo clássico O  processo termina nos resultados, que podem 

ser do agrado de ambas as partes, de uma ou mesmo de nenhuma. Não raras vezes, os 

resultados obtidos estão na origem de novos conflitos que terão de ser resolvidos.         

 

2.1.4. A escalada do conflito: Fases de evolução  

 

Pruitt e Rubin (2001) definem escalada de conflito como uma consequência de uma 

espiral de conflito, normalmente em ciclo vicioso, na qual cada parte reage de forma 

litigiosa à última ação da contraparte. 

Na visão de Cunha et al. (2004), Pruitt e Rubin (1986) e Serrano (1996), a escalada do 

conflito reflete-se no incremento claro do número de assuntos em disputa; no aumento 

do desacordo e de um antagonismo crescente;  na utilização, cada vez mais constante, 

de exigências difíceis de satisfazer; no incremento de táticas coercivas durante a 

negociação e na consequente perda de confiança mútua, prevalecendo as posições 

extremas que pouco mais permitem do que utilizar a lógica da “soma – zero”. 

À medida que o processo avança, os aspetos emocionais assumem preponderância, ao 

ponto de ficar para segundo plano qualquer intenção de sanar o conflito e chegar ao 

consenso. Neste tipo de enquadramento, não raras vezes nos deparamos com problemas 

de censura intragrupo, já que uma opinião contrária pode ser vista como uma forma de 

fortalecer o grupo beligerante. Adota-se muitas vezes o estilo “ou estás do nosso lado, 

ou estás contra nós”. Em alguns casos, os líderes de cada grupo, na tentativa de procurar 

internamente suporte para legitimar a situação de conflito, acabam por se deixar 

influenciar por alguns elementos das suas equipas que os pressionam ainda mais para 

manter ou elevar a tensão e, consequentemente, o nível de confronto. O conflito apenas 

acalma quando uma das partes desiste, ganha ou quando ambas as partes saem a perder, 

com todos os efeitos negativos do conflito. 

Na opinião de González-Capitel (2001), os conflitos, apesar das diferenças existentes 

entre si, passam todos por etapas comuns, quer seja um caso de infidelidade conjugal, 

como um roubo a uma habitação ou um desentendimento entre dois sócios. 



Eficácia Negocial, Marketing e Vendas: ... 

 

  35 

 

Fig. 3 – As etapas comuns dos conflitos. Fonte: González-Capitel (2001). 

 

Trata-se de etapas emocionais, não existindo qualquer ordem obrigatória. No entanto, 

caso o conflito se encontre na etapa de ira, não será provavelmente o melhor momento 

para tomar posições ou intervir. Se está na etapa de tristeza é também necessário 

aguardar por uma melhoria para que se desenvolva o processo de aceitação do ocorrido. 

Cunha e Leitão (2011), em linha com González-Capitel (2001) defendem que nas duas 

etapas, ira e depressão, os indivíduos não são capazes de raciocinar, pensar ou tomar 

decisões de forma correta e acertada (fig. 3).  

Na perspetiva de Serrano (1996) estas etapas resultam de um ciclo vicioso de ação e 

reação, de uma tal forma que se gera um espiral de ações, em que as partes em 

confronto respondem mutuamente, criando deste modo condições para que o 

afrontamento seja uma realidade e se reduzam os esforços para se chegar a uma solução 

que ponha fim ao litígio.  

 

2.1.5. As vantagens e desvantagens dos Conflitos 

 

Normalmente o conflito gera situações de desagrado e evitamento. Todavia, como já 

referido anteriormente, alguns investigadores, sugerem aspetos benéficos no mesmo, no 

desempenho dos grupos de trabalho e nas organizações. Tal perspetiva vai contra a 

visão tradicional do conflito. Chegam mesmo a concluir que a sua inibição ou supressão 

pode ter efeitos negativos e que, ao contrário, o seu estímulo pode trazer efeitos 

positivos (De Dreu, 1997; Tjosvold, 1997; Van de Vliert, 1997) 
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Se suprimirmos o conflito, podem aumentar as possibilidades de pensamento em grupo. 

Se existe inibição nesse sentido, esta vai provocar inibição da expressão de perspetivas 

divergentes, o que pode levar o grupo a tomar decisões precipitadas e erradas. Nestes 

momentos é importante que este seja fomentado, garantindo assim que a decisão final é 

posta à prova e reúne o maior consenso possível, depois de trabalhada. Se o grupo é 

muito homogéneo, sem grandes diferenças de opinião, existe o risco de perda de 

criatividade/inovação como ainda o risco de quebrar a individualidade e a 

independência. Suprimir o conflito no momento presente pode originar uma escalada a 

longo prazo. Se o evitarmos, fica intacto e corremos o risco de se reavivar mais tarde. 

Estimular o conflito construtivo (incluindo a confrontação aberta e franca entre 

adversários que é estimulado por terceiros) pode acarretar uma série de benefícios:  

incremento de comunicação intergrupal; e de compreensão mútua; maior consenso nos 

acordos e divisões; fomento da cooperação intragrupal; redução da preguiça social; 

aumento dos níveis de criatividade. Em resumo, fomentar níveis de desempenho 

individual, grupal e organizacional (Cunha et al., 2004). 

Na origem desta argumentação está a tese segundo a qual a supressão do conflito é tão 

perigosa como o seu teor levado ao extremo. O ótimo seria aparentemente, atingir um 

nível moderado (Brown, 1983; De Dreu, 1997; Robbins, 2001, 2010). 

Segundo Mintzberg (2003), um grau de conflito excessivo pode desencadear diversas 

consequências negativas: elevados níveis de stress, redução de alternativas de soluções 

satisfatórias, redução de dimensionalidade do pensamento, perceção exagerada das 

ameaças, clima de desconfiança, ambientes paranoicos, polarização dos grupos, 

comportamentos retaliatórios, uso de estratégias autoritárias de poder, empobrecimento 

de coordenação entre as unidades organizacionais e, no extremo limite, conduzir a uma 

arena de combate. 

Por outro lado, um baixo nível de conflito pode gerar apatia, perda de sentido de 

urgência, preguiça social, ausência de empenhamento na busca de soluções, 

desincentivo na busca de soluções negociadas e conciliatórias, pensamento grupal, 

incompetência no tratamento de informação complexa. 
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Fig. 4 – Conflito e desempenho – “o óptimo está no meio”, Jehn (1995); Robbins (1998); Robbins e 

Hunsaker (1996); De Dreu (1997). Fonte: Cunha et al. (2004). 

 

Esta lógica está alinhada com a visão tradicional da necessidade de supressão do 

conflito. Cria, no entanto, um espaço de incerteza e dúvidas. Não existem linhas de 

orientação vigorosas para os gestores, nem grande consistência cientifica que suporte a 

ideia do conflito necessário. Surge então a lógica do “tudo depende” (Cunha et al., 

2004). 

Schweiger et al. (1986) constata que, se por um lado o conflito proporciona decisões de 

maior qualidade, por outro pode retirar ao grupo força e capacidade para trabalharem 

em equipa. De Dreu et al. (1999) abordaram a problemática do conflito e desempenho 

na vertente de tarefa e contextualmente e concluíram o seguinte: Os conflitos de 

recursos, por regra, produzem efeitos negativos no desempenho, porém também podem 

originar efeitos positivos nomeadamente quando fomentam a competição entre grupos, 

fortalecem a identidade do grupo, acarretam a cooperação mútua, a criatividade 

individual e a motivação. 

Para Cisneros, Medina e Dorado (2005) a gestão do conflito, questão estratégica da 

organização, deve realizar-se através de processos e intervenções a dois níveis: 
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estrutural e condutual. A finalidade de ambas é reduzir, potencializar ou resolver uma 

determinada situação em que existem interesses diferentes entre as partes envolvidas. 

Na gestão estrutural, enfocados na própria organização, encontramos com especial 

relevo os mecanismos de integração e diferenciação, a hierarquia, entre outros, que, 

segundo Rahim (2002), têm como finalidade influenciar a perceção dos elementos da 

organização no que toca à intensidade do conflito nos diferentes níveis. Na gestão 

condutual do conflito, Cunha (2006) aponta como principal foco/prioridade a avaliação 

da predisposição dos membros da organização para gerir o conflito e a formação que 

detém do mesmo. Ainda na sua opinião, é fundamental que as pessoas compreendam 

como e quando aplicar as diversas condutas, de forma adequada. 

Solucionar um conflito implica, portanto, a sua redução, eliminação ou mesmo 

finalização; geri-lo implica definir uma estratégia, de maneira a reduzir os seus 

impactos negativos e maximizar os positivos (Rahim, 2002). Importa destacar os 

conceitos atrás mencionados na medida em que muitos indivíduos continuam a 

confundir as duas abordagens, pensando que, ao minimizar e reduzir os conflitos, estão 

a praticar uma gestão construtiva do mesmo, o que não é de todo verdade. 

A visão e experiências das organizações neste contexto apresentam fortes mudanças nos 

últimas décadas e constatamos que as fricções e conflitos entre os diferentes 

departamentos já não são vistos necessariamente como prejudiciais Cunha e Lopes, 

2012). De facto, o conflito interpessoal e intergrupal aparentam mais vantagens 

substanciais que desvantagens para a organização. Autores como Jaca e Riquelme, 

(1998) acreditam que a gestão efetiva do conflito começa a assumir uma posição crítica 

no êxito organizacional sendo uma das teorias melhor dominada, partindo do princípio 

que todos os conflitos podem e devem ser negociados.  

A gestão do conflito é, verdadeiramente, o que os envolvidos no conflito pretendem 

realizar e a forma com efetivamente o fazem. Compreende, assim, alterações na atitude, 

no comportamento e na estrutura organizacional, para que os membros de uma 

organização possam trabalhar de forma eficaz e ao mesmo tempo alcançar os objetivos 

individuais e de grupo definidos pelas partes (Rahim, 2001; Yoko et al., 2002). 

Para Tjosvold (1997), um conflito bem gerido é um real investimento para o futuro, pois 

quando as pessoas acreditam na outra parte, sentem-se mais poderosas e eficazes, em 

consequência mais capazes de dar um contributo ao seu grupo e à sua organização. No 
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ambiente organizacional as pessoas que gerem os conflitos de forma eficaz são vistos 

como comunicadores competentes e detentores de importantes competências de 

liderança (Gross e Guerrero, 2000, Luthans e Rosenkrantz, 1985). 

 

2.2. A Negociação como solução  

  

Para Jesuíno (1992), um bom negociador deve determinar quais os seus objetivos e, 

dentro destes, quais os prioritários. A preparação será fundamental para o êxito da 

negociação. Para tal necessita saber o que pretende a outra parte, quais os seus objetivos 

e prioridades, bem como os seus recursos. É importante planear sem, contudo, bloquear 

a espontaneidade da negociação. Esta deve ser sempre baseada em princípios. Fisher et 

al. (1993) definiram 4 pontos que caracterizam a sua perspetiva: separar as pessoas dos 

problemas; centrar-se nos interesses e não nas posições; inventar opções conducentes a 

ganhos conjuntos; insistir em critérios objetivos. 

Infelizmente quando o acordo entre elementos de ambos os departamentos não existe, 

são muitas vezes esquecidas e colocadas para segundo plano regras básicas como estas 

que permitem manter o equilíbrio apesar do diferencial de opinião. A falta de 

capacidade para realizar o destacamento emocional leva a que as posições extremadas 

acabem na maioria das vezes no “mito da soma fixa”. O que um ganha é o que o outro 

perde, ou seja não se aplica o conceito de potencial integrativo. Como resultado as 

relações antagonizam-se podendo mesmo afetar o normal funcionamento da 

organização. 

Em linha com Pruitt (1983), Cunha, (p.104, 2008) de uma forma bastante explícita 

destaca que: “A essência da solução de problemas é a firme flexibilidade no âmbito de 

um esforço de resposta aos interesses da outra parte. É-se firme em relação aos 

interesses básicos, mas flexível nas propostas, de modo a considerar as necessidades e 

valores da outra parte.” 

O poder e a influência nos processos negociais são largamente ignorados pelos 

investigadores. Mas há exceções. Na perspetiva de Deutsch (1973), de um modo geral o 

poder é considerado irrelevante ou nocivo prejudicando o sucesso das negociações. 

Alguns autores chegam a sustentar a fraqueza como um trunfo negocial. Quando ambos 
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têm poder equilibrado é mais fácil ceder e começarem a cooperar. Quando isso não 

acontece, o mais fraco fecha-se e contra ataca sempre que pode. 

  

2.2.1. Sobre Negociação: definição, âmbito e conceitos chave 

 

Imaginar o contexto organizacional atual sem negociação, numa economia cada vez 

mais global (assumamos que a globalização é, nos dias que correm, uma realidade 

irreversível), seria um exercício de tal forma impossível e irracional que nenhum 

investigador se atreveria a tentar realizar.  

Efetivamente vivemos numa época em que este fenómeno predomina, e todos sem 

exceção, negociamos diariamente e nos mais variados aspetos das nossas vidas, sendo 

este visível nos diferentes níveis da sociedade e com um impacto no bem-estar humano 

que não podemos menosprezar (Cunha, 2008). 

É, por isso, uma realidade que nos acompanha na esfera pessoal e profissional. De 

forma continuada negociamos com colegas do mesmo departamento, de outros 

departamentos, com superiores hierárquicos e, externamente, com clientes, 

fornecedores, acionistas, credores, entre outros. Quando partes opostas com diferentes 

interesses e ou perceções estão em situação de interdependência para alcançarem os 

seus objetivos organizacionais, a negociação é quase sempre necessária. Com a 

crescente competitividade existente no mercado e recursos cada vez mais escassos, 

gestores e executivos, com responsabilidades de gestão ao mais alto nível, já 

perceberam que é necessário encorajar e promover o uso da negociação, a todos os 

níveis da organização com o objetivo de ganhar eficácia e garantir o sucesso da mesma 

(Sobral, 2001). 

De facto, a perceção de que a negociação é útil, efetiva e real tem na sua génese a 

necessidade que os seres humanos têm de negociar, na justa medida em que não 

possuem o controlo total sobre os acontecimentos em que participam (Wall, 1985). 

Podemos, então, definir negociação, na perspetiva de Thompson (2008, 2013), como 

um processo de tomada de decisão em conjunto com outras pessoas que é indispensável 

sempre que não conseguimos atingir os nossos objetivos por nós próprios. Pode 

realizar-se entre duas pessoas ou entre várias. Pode assumir diversas formas, simples ou 
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complexas, num contexto familiar ou empresarial, ao nível local ou internacional, mas 

terá sempre que ver com pessoas, comunicação e influência. 

Já Cunha et al. (2004) definem negociação como um processo através do qual as partes 

envolvidas procuram alcançar uma decisão conjunta em assuntos ou matérias nas quais 

existe um desacordo entre as partes. É uma realidade presente nos mais diversos 

domínios, privado, económico ou organizacional, com um carácter de constância e 

regularidade impossíveis de evitar.  

A relação patente entre negociação e conflito é sustentada pelo facto de a primeira só 

existir porque o segundo existe previamente, sendo por isso considerada um 

procedimento para gerir o conflito, à imagem da arbitragem, mediação e ação 

independente (Cunha, 2008; Cunha e Lopes, 2012; Dupond, 1994; Pruitt e Carnevale, 

1993; Serrano, 1996).  

O conceito de negociação, à semelhança de outros, tem um elevado número de 

definições, contudo, as discrepâncias não são excessivamente profundas na opinião de 

Serrano e Rodríguez (1993) pelo que quando investigadores ou profissionais falam de 

negociação, referem-se ao mesmo fenómeno. 

Podemos deparar-nos com conflitos inter-individuais, inter-organizacionais, 

internacionais, entre outros, e podemos pensar na negociação em cada um dos níveis, 

obviamente com a devida adaptação as especificidades de cada um. 

Num mundo em permanente mudança, a competência negocial dos gestores e 

executivos assume cada vez mais importância. Os executivos e gestores não se podem 

limitar a negociar contratos, devem utilizar a negociação para guiar as empresas face à 

mudança (Lax e Sebenius, 1986). Só através da negociação conseguem implementar 

estratégias que lhes permitam obter vantagens competitivas sustentadas (Barros, 2006; 

Lax e Sebenius, 1986). Para Jaca e Díaz (2009), todas as situações de negociação 

apresentam uma série de características comuns. Existem sempre duas ou mais partes 

implicadas; existe um conflito de interesses subjacente; existe vontade de chegar a um 

acordo; produz-se um processo sistemático de propostas e contra propostas; nas 

negociações existem aspetos tangíveis e intangíveis. 

Para melhor compreendermos todo o processo negocial, importa clarificar e definir 

alguns conceitos fundamentais do processo de negociação.  
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Começamos pelo nível de aspiração, resultado que o negociador desejaria alcançar 

caso tudo corra como previsto. É importante que seja, acima de tudo realista, caso 

contrário transmitirá ao negociador uma ideia totalmente errónea do que de facto pode 

atingir. Se este for mal definido, poderemos assistir a três cenários distintos.  

Em primeiro lugar o negociador poderá ser levado a apresentar propostas demasiado 

elevadas que a contraparte recusará de imediato. Perante uma situação deste tipo, pode-

se perder a face perante a contraparte obrigando a um recuo rápido para continuar a 

negociação. Se tal não acontecer e não existir concessão no processo negocial, 

assistiremos ao surgimento do problema da negociação por posições, conceptualizado 

por Fisher et al. (1993).   

Em segundo lugar, a proposta inicial apresentada é demasiado baixa pelo que será 

imediatamente aceite levando a um negócio pouco rentável e a uma sensação de 

frustração e arrependimento do negociador, conhecida como a maldição do vencedor 

(Akerlof, 1970; Neale e Bazerman, 1991; Samuelson e Bazerman, 1985).  

Por fim, poderemos ainda encontrar o negociador eternamente descontente, que, na 

realidade não sabe exatamente o que pretende. Por regra, quer o que a outra parte não 

está disposta a dar e não quer o que a outra parte concede. A este comportamento 

também podemos chamar de desvalorização reativa (Curhan et al., 2004; Oskamp, 

1965; Ross e Stillinger, 1991). 

Em suma, a definição do nível de aspiração poderá ser influenciada por vários fatores, 

incluindo as perceções do negociador, circunstâncias objetivas do conflito e as 

características de personalidade do negociador (Cunha et al., 2004). 

Outro conceito chave do processo negocial é o denominado MAPAN – melhor 

alternativa para um acordo negociado, conceito desenvolvido por Fisher e Ury (1981), 

Fisher et al., (1991, 1993, 2011) também chamado de BATNA – Best alternative to a 

negotiated agreement. MAPAN é, desta forma, a melhor alternativa de que o 

negociador dispõe para o caso de não alcançar um acordo. Em determinados momentos 

do processo negocial a pergunta “Qual é a minha alternativa se não concretizo este 

negócio?”, em certa medida impõe-se. No entanto só tem sentido se este estiver 

perfeitamente identificado com base na realidade objetiva. Tem, forçosamente de ser, 

uma alternativa real e contrastada, não podendo ser apenas uma mera possibilidade 

(Jaca e Díaz, 2009; Thompson, 2013).  
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Na opinião dos autores supra citados, é possível identificar alguns erros comuns neste 

processo. O primeiro é o desconhecimento do próprio conceito, que leva os envolvidos 

a tomar a decisão de aceitar ou recusar um negócio baseado na intuição. Neste caso 

corremos o risco, segundo Bazerman e Neale (1993), de terminar na negociação 

irracional. Um outro erro habitual é sobrevalorizar o MAPAN e confundi-lo com os 

desejos do negociador. É, aparentemente, um conceito de fácil compreensão, que a 

realidade do dia a dia dos gestores/negociadores teima em contrariar. Efetivamente 

quando se lhes solicita que identifiquem a sua MAPAN geralmente definem o que 

julgam merecer (Thompson, 2008, 2013). A salientar ainda, este conceito pode ser alvo 

de manipulação pela contraparte, em especial quando se está perante alguém com 

elevada capacidade negociadora. O sucesso ou fracasso deste tipo de tentativas está 

diretamente conectado ao facto da MAPAN estar ou não definida com anterioridade ao 

processo negocial. 

O ponto de resistência é o limite que o negociador não está na disposição de 

ultrapassar preferindo abandonar a mesa de negociação (Jaca e Díaz, 2009). Para 

Thompson (2008, 2013), não é determinado pelos desejos do negociador mas sim por 

aquilo que a sua MAPAN representa. Muitas vezes define ele próprio o limite de 

resistência, abaixo do qual não faz sentido fechar o acordo. 

 No caso do vendedor, seria o ponto mínimo a que estaria disposto a vender e no caso 

do comprador, o ponto máximo a que estaria disposto a comprar. Ao contrário do nível 

de aspiração, normalmente é ocultado por ambas as partes (Cunha et al., 2004; Raiffa, 

1982; Thompson, 2013). É usual que o negociador que tem bem definido o seu ponto de 

resistência consiga melhores resultados na negociação, aproximando-se do seu nível de 

aspiração. Sentir-se-á mais confortável para fazer “bluff” ou aplicar uma qualquer tática 

comercial que lhe permita maximizar o seu benefício. O negociador que não tem ideia 

do seu ponto de resistência, fica geralmente, excessivamente dependente do processo 

sendo arrastado muitas vezes para acordos que, em situações normais, nunca realizaria. 

É vulgar assistirmos a uma perda de confiança e uma certa vulnerabilidade perante o 

adversário (Jaca e Díaz, 2009). O ponto de referência pode ser definido, de forma 

causal, por escolha aleatória, dependendo do momento. No entanto, está claro que um 

negociador profissional só o pode definir de uma forma, à luz da sua MAPAN (Cunha 

et al., 2004; Jaca e Díaz, 2009; Thompson, 2008; Thompson, 2013).  
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A zona de negociação ou ZOPA (Zone of Posible Agreements) conceito fundamental 

em todo o processo, é o espaço existente entre os pontos de resistência dos negociadores 

(Lax e Sebenius, 1986; Thompson, 2013). O acordo final geralmente encontra-se por 

cima do ponto de resistência do vendedor e por baixo do ponto de resistência do 

comprador (Jaca e Díaz, 2009; Raiffa, 1982; Thompson, 2008; Thompson, 2013). A 

zona pode ser positiva, nula ou negativa (ver fig. 6, 7 e 8). O acordo é possível no 

primeiro caso já que por definição quando estamos perante uma amplitude negativa o 

acordo está liminarmente inviabilizado. Nos casos de amplitude nula as propostas de 

ambas as partes tendem a estar na parte exterior do ponto de resistência comum, pelo 

que o acordo só poderá ocorrer se ambas as partes partilharem mutuamente qual o seu 

limite (Cunha et al., 2004).  

 

Fig. 5 – Zona de Negociação Positiva. Fonte: Thompson (2008, 2013), Jaca e Díaz (2009). 
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Fig. 6 – Zona de Negociação Nula. Fonte:Thompson (2008, 2013), Jaca e Díaz  (2009). 

 

 

Fig. 7 – Zona de Negociação Negativa. Fonte:Thompson (2008, 2013), Jaca e Díaz (2009). 

 

Os ganhos relativos ou mais valia do negociador de cada negociador medem-se pela 

diferença entre o acordo final e os respetivos pontos de resistência de cada um dos 

negociadores. (Cunha et al., 2004; Thompson, 2008). 

A oferta inicial é o elemento crucial de cada negociação. Muitas vezes influencia o 

caminho a seguir nas negociações. É o chamado efeito ancoragem, presente em muitas 

negociações em que paira a incerteza. (Cunha et al., 2004; Thompson, 2013). 
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As concessões fazem parte do jogo negocial. Na opinião de Cunha et al. (2004) e  

Thompson (2013), sempre que a proposta inicial não está de acordo com o que a outra 

parte pretende iniciamos o processo de concessões, normalmente de parte a parte. As 

iniciais por regra são um espelho das intenções dos negociadores e podem ter efeitos 

sobre todo o processo. Várias posturas podem ser assumidas neste campo, dependendo 

do ponto de partida. É possível iniciar a negociação com propostas altas, moderadas ou 

baixas, posteriormente combinadas com estratégias de concessão generosas, reduzidas 

ou nulas. Todas as possibilidades apresentam vantagens e desvantagens, ficando claro 

que os resultados finais serão sempre diferentes de negociação para negociação. Para 

Jesuíno (1992) e Lewicki et al. (1999), existe uma tendência para obter melhores 

resultados nas propostas iniciais elevadas seguidas de concessões moderadas.     

 

2.2.2. A negociação enquanto competência fundamental na gestão empresarial 

 

Em qualquer organização, a qualquer nível hierárquico ocorrem negociações, que 

podem envolver processos formais (como seja um contrato de fornecimento) ou 

informais (reunião de definição de objetivos para um determinado projeto a 

implementar). Com efeito é difícil pensar em iniciativas empresariais que não 

necessitem de negociação. Alderson (2009) refere que a negociação é o coroar de todo o 

esforço empresarial.  

Estima-se que os gestores dediquem aproximadamente 20% do seu tempo útil a 

negociar e provavelmente esses 20% afetam os restantes 80% do seu tempo (Baron, 

1989). Não é por isso de estranhar que deter competências de negociação eficazes são 

fundamentais para qualquer indivíduo que ocupe, ou queira ocupar uma posição de 

poder. 

Mintzberg (1986), nos estudos realizados sobre as funções chave da gestão, identificou 

a negociação como crítica para qualquer gestor. A sua importância aumenta de forma 

proporcional à responsabilidade/cargo ocupado. Na verdade, quanto mais elevado é o 

posto ocupado maior a probabilidade de assistirmos a um maior impacto nos níveis 

inferiores e, consequentemente, no desempenho global da organização.   

Bazerman e Neale (1993), Jaca e Díaz, 2009, constataram que as negociações 

organizacionais não só são cada vez mais frequentes mas também mais complexas e 
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cruciais, em grande parte por força de um mercado global em constante mutação. É, 

portanto, fundamental para qualquer gestor dominar a arte da negociação para fazer face 

aos desafios constantes.    

Thompson (2008), na mesma linha de pensamento dos autores supracitados, aponta 

cinco razões que explicam a importância da capacidade de negociação no contexto 

atual. A primeira razão prende-se com a natureza e dinâmica do negócio. A 

mobilidade e flexibilidade são palavras de ordem no mercado atual, facto que leva a 

maioria das pessoas a não permanecer no mesmo trabalho, muito tempo. As pessoas têm 

de estar preparadas para negociar continuamente. No local de trabalho, todos os dias 

surgem momentos em que é necessário colocar em prática as suas capacidades. Por um 

lado, a concorrência é uma realidade dentro das organizações, por outro é uma atividade 

diária que nem sempre é previamente anunciada, o que obriga as pessoas a possuírem 

práticas de negociação consolidadas  nos seus recursos. Negociar deveria ser, por 

defeito, um hábito comum e enraizado em qualquer administrador/gestor. A segunda 

razão é a interdependência. Dentro das organizações existe uma crescente 

interdependência hierárquica e funcional das pessoas, o que obriga a integrar os seus 

interesses e a trabalhar em conjunto nas diferentes áreas de negócio ou áreas funcionais. 

Cada vez mais existem no mercado empresas com elevado grau de especialização cujo 

produto faz parte de uma solução/produto global. Obrigatoriamente, tornam-se mais 

dependentes umas das outras e isso implica que tenham capacidades negociais apuradas 

de forma a promover os seus interesses, e ao mesmo tempo, criar valor para a sua 

organização. A terceira é a competição. A competitividade no mercado empresarial é 

cada vez maior, nunca tantas empresas abriram falência nos últimos anos. Na perspetiva 

de Frank e Cook (1995), as grandes empresas nos mercados atuais apresentam uma 

tendência de crescente consolidação. Ganham mais dimensão e incrementam os seus 

lucros, graças às economias de escala. As restantes ficam reduzidas a nichos, são 

absorvidas ou acabam mesmo por fechar por falta de espaço no mercado. A quarta razão 

apontada é era da informação. Nesta nova era, a informação está disponível 24 horas 

por dia e 7 dias por semana. Oferece oportunidades, mas também desafios. Atualmente 

o gestor negoceia no momento, pois a informação está ao seu alcance de forma rápida. 

As novas tecnologias permitem às empresas realizar iniciativas mais criativas com o 

objetivo de conhecer melhor os seus clientes e o seu mercado alvo. Espera-se, 
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sobretudo, que a informática dote as empresas de mais capacidade (e obrigação) de criar 

valor acrescentado, através de melhores serviços, focados nas reais necessidades do 

consumidor, fruto de um conhecimento detalhado e profundo do seu padrão de compra. 

A última razão é a globalização. Atualmente, o gestor tem de ultrapassar de forma 

eficaz as barreiras culturais. Para além da língua e hábitos locais, a globalização trás 

desafios novos assentes em diferentes regras de comunicação. Os gestores necessitam 

desenvolver técnicas de negociação suficientemente alargadas que lhes permitam 

negociar em diferentes contextos sociais, culturais ou empresariais. Segundo Bazerman 

e Neale (1993) os gestores que possuem um estilo de negociação que se aplique apenas 

a um determinado nicho de mercado, terão bastantes problemas, caso não consigam 

alargar as suas capacidades de negociação às necessidades do mercado global. 

 

2.2.3. Negociadores ineficazes 

 

A maioria das pessoas considera os seus colegas muito ineficazes à mesa das 

negociações e julga-se a si própria muito eficaz na hora de negociar. Todavia, a maioria 

das pessoas fica muito aquém daquilo que julga ser. Thompson (2008) sustenta esta 

opinião em várias investigações científicas que tomaram por base simulações de 

negociação, sendo a mais recente de Loewenstein, Thompson e Gentner (2003). Na 

realidade, muitos gestores definem as suas negociações como de “ganho ganho” antes 

de ver o que perderam na mesa de negociações. 

Segundo Nadler, Thompson e Van Boven (2003) apenas 4% conseguem efetivamente 

obter resultados de “ganho - ganho”.  

Por sua vez  Thompson e Hrebec (1996), afirmam que a percentagem de relações “perda 

- perda” chega a atingir os 20%. Na realidade a maioria dos negociadores deixa sempre 

dinheiro sobre a mesa. Os dois investigadores constataram ainda que, mesmo quando se 

verifica um acordo global entre os negociadores, em 50% dos casos não se dão conta do 

facto. 

Thompson (2008) identificou quatro deficiências de grande importância no processo 

negocial. Deixar dinheiro na mesa representa uma delas e é também chamada 

negociação “perda-perda”, que acontece sempre e quando as partes não são capazes de 

explorar o potencial de “ganho-ganho”. Contentar-se com pouco ou “maldição do 
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vencedor”, ocorre quando o negociador faz demasiadas cedências e fica com uma parte 

muito pequena do bolo negocial. Na opinião de Cunha et al (2004) e Thompson (2013), 

a situação é frequente em negociadores com excesso de confiança e que menosprezam o 

ponto de vista do opositor. Como consequência incorrem em riscos de realizar propostas 

rápidas sem refletir devidamente a que o oponente aceita no momento.   

Outra deficiência perfeitamente identificada é abandonar a mesa. Quando os 

negociadores abandonam a negociação rejeitando as ofertas da outra parte, que são, no 

entanto, manifestamente melhores que qualquer outra alternativa. Acontece muitas 

vezes como resultado de arrogância ou orgulho de uma das partes envolvidas. 

A última deficiência assinalada é acordar termos piores do que outras alternativas, 

também chamada como “obsessão do acordo”. Quando os negociadores se sentem 

compelidos a chegar a acordo mesmo quando os termos do negócio são piores que as 

alternativas.  

Torna-se, dessa forma, fundamental ensinar os gestores a evitar estes erros e a retirar 

mais valor da negociação, garantindo assim a sua parte do bolo negocial, alcançar o 

acordo quando existem vantagens e a reconhecer rapidamente quando o acordo numa 

negociação não é viável. 

Os exemplos atrás indicados levam-nos a repensar e a levantar a questão sobre quais as 

verdadeiras razões para tanta ineficácia à mesa negocial. Dada a importância da 

negociação, é surpreendente que a maioria das pessoas não saiba negociar bem. 

Na perspetiva de Thompson (2008, 2013), o problema não reside na falta de motivação 

ou inteligência por parte dos negociadores, mas sim em três problemas fundamentais: o 

feedback ineficiente; o conformismo e a incompetência recorrente.  

Quanto ao feedback ineficiente, a maioria das pessoas tem diversas oportunidades para 

negociar mas poucas para aprender a negociar. É, talvez, uma das componentes mais 

importantes no processo de aprendizagem.  

Muitas vezes o problema não é a falta de experiência, mas sim a falta de feedback no 

momento certo. Pessoas com muita experiência, mas com pouco feedback sobre a sua 

forma de negociar incorrem em problemas que não lhes permitem otimizar toda a 

experiência acumulada. Um dos problemas mais comuns é o síndroma da confirmação, 

segundo o qual as pessoas só veem o que querem quando avaliam o seu próprio 

desempenho. Esta atitude, a longo prazo, pode levar à criação de uma visão míope da 
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realidade, dando-lhe uma imagem distorcida, que ele crê ser a real. Outro problema 

bastante comum é o egocentrismo, isto é, tendência para os indivíduos terem uma visão 

das suas experiências que os lisonjeia  ou satisfaz plenamente. Nestes casos é comum o 

aumento da auto estima dos indivíduos, impedindo uma aprendizagem correta e eficaz. 

Segundo Simon (1955), o conformismo é o oposto da otimização. Em negociação é 

importante otimizar a sua estratégia elevando a fasquia de forma a tirar o máximo 

partido das mesmas. As pessoas conformadas contentam-se com muito menos do que 

poderiam obter de outra forma. 

Para Ehrlinger et al. (2008), a maioria das pessoas  não tem uma consciência clara das 

suas limitações, o que leva a uma errada auto avaliação. Thompson (2008) acredita que 

pode gerar-se um ciclo de incompetência recorrente que priva os indivíduos da 

capacidade de dar respostas corretas e, pior que tudo, de capacidades para perceber que 

estão no caminho errado. 

Associado a este problema está o facto de as pessoas serem resistentes à mudança dos 

seus comportamentos, na sua maioria por receio de experimentação do desconhecido. O 

medo do erro e do desconhecido têm como resultado a incapacidade de melhorar as 

capacidades de negociação. Argyris (2002) acredita que as pessoas podem diagnosticar 

e identificar a sua incompetência e serem mais eficazes. O problema é que a maioria das 

pessoas apenas corrige os erros e não aprofunda as causas que estiveram na sua origem, 

algo fundamental para o processo de aprendizagem.  

 

2.2.4. O “mito fixo” da Negociação 

 

Ao aprofundarmos os estudos sobre as teorias e as convicções dos gestores sobre 

negociação, deparamo-nos com várias surpresas ao verificar que muitos atuam sobre 

convicções falsas. Existem mitos sobre a negociação que limitam as pessoas em adquirir 

as capacidades necessárias para realizar uma negociação eficaz, e em alguns casos, 

reforçam as deficiências já existentes. Julgamos, neste sentido, interessante o exercício 

de identificação dos principais mitos da negociação.  

O mito mais comum na negociação é acreditar que por regra, há uma soma fixa a 

negociar, também denominada de bolo fixo (Bazerman e Neale, 1983), partindo-se do 

princípio de que, o que é bom para uma parte é necessariamente mau para a outra. 
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Thompson (1991) denominou este ato de “prejuízo de incompatibilidade” na medida em 

que este conceito dá por adquirido que os interesses das partes são incompatíveis. Na 

realidade, a maioria das negociações tem uma soma variável, pelo que, se as partes 

trabalharem em conjunto é possível criar valor acrescentado (Brett, 2001; Cunha et al, 

2004; Jaca e Díaz, 2009; Thompson, 2008; Thompson, 2013).   

Muitos negociadores ao terem como ponto de partida o “prejuízo de incompatibilidade” 

acreditam que têm de optar entre uma postura dura, por vezes punitiva ou ser flexível 

ao ponto de se tornar demasiado condescendente entrando numa dinâmica de “ganhar-

perder” (Jaca e Díaz, 2009). Thompson (2008, 2013) corrobora a opinião de Bazerman 

e Neale (1993) que defendem que um negociador eficaz é aquele que tem princípios e 

não é aquele que é de uma dureza total ou de uma flexibilidade exagerada. O negociador 

eficaz tem uma noção correta do processo negocial e consciência que a obtenção dos 

seus objetivos pessoais está dependente da forma como trabalha/coopera com a sua 

contraparte, servindo-se sempre do seu próprio poder. 

Existe a crença de que as capacidades de negociação nascem com as pessoas. Porém, 

negociadores inatos é algo pouco frequente. Muitas vezes as histórias de sucesso 

relatam de forma seletiva aquilo que todos gostamos de ouvir, os resultados positivos, o 

sucesso em uma venda e não toda a história. Contudo, a melhor forma de medir a 

eficácia negocial de uma pessoa não é na venda de um determinado produto, mas na 

negociação diária com amigos, superiores hierárquicos, colegas, sócios, etc. Esta é a 

forma que nos permite mais facilmente medir a eficácia da negociação. Podemos 

concluir que, para conseguir realizar uma negociação eficaz, são indispensáveis a 

prática e o feedback. Infelizmente poucos têm oportunidade para desenvolver as suas 

capacidades de negociação eficaz e acabam por aprender fazendo. A experiência tem 

um papel importante no processo não sendo, no entanto, suficiente (Thompson, 2008, 

2013). 

Bazerman e Neale (1993) constatam que todos nós pelo menos uma vez na vida já nos 

cruzamos com alguém que se vangloria das suas proezas a negociar e como 

aprendeu com as suas experiências passadas no terreno. Com efeito, a experiência 

pode melhorar as capacidades de negociação, sempre e quando, exista feedback, caso 

contrário torna-se bastante ineficiente na opinião de Lowenstein et al. (2003) e Nadler 

et al. (2003). A experiência, enquanto escola, apresenta três problemas. Em primeiro 
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lugar, sem feedback não é possível  melhorar atuais desempenhos. Em segundo, 

encontramos a seletividade da nossa memória. É uma tendência do ser humano recordar 

os sucessos e esquecer os falhanços. É algo bom para o nosso ego mas não ajuda em 

nada no processo de melhoria. Em terceiro e último, a experiência aumenta a confiança 

mas não o rigor. Com experiência tornamo-nos mais confiantes no entanto o nosso rigor 

não cresce de forma proporcional. Este combinação pode levar a situações perigosas em 

que as pessoas correm riscos desnecessários na negociação (Thompson, 2008, 2013).   

Existe um mito de que para sermos vistos como negociadores eficazes, temos 

obrigatoriamente que arriscar. Esta postura implica a utilização de expressões ou 

frases de ultimato, de ameaça e muitas vezes de bluff. Estamos perante um estilo duro 

de negociação, que na prática raramente é eficaz, no entanto impressiona (Thompson, 

2008, 2013). 

Existem muitos negociadores que acreditam que o seu estilo de negociação tem muito 

que ver com o instinto, intuição e inspiração do momento. Na realidade, a 

negociação é totalmente sistémica, envolve pensamento e preparação orientados 

(Thompson, 2008, 2013). É portanto fundamental que os negociadores desenvolvam 

estratégias proativas (conscientes das suas vantagens e limitações e que permitem 

antecipar as reações dos opositores) e releguem para segundo plano estratégias reativas 

(muito dependentes da forma como o opositor reage). Podemos, portanto concluir que 

os melhores negociadores são os que planeiam com rigor e que não confiam na intuição. 

Confiar na intuição, é algo que só deve ser feito por peritos.  

 

2.3. Preparação: o que fazer antes da negociação 

 

O objetivo principal de um comercial é concluir a venda com sucesso. Contudo esta 

tarefa implica muitas outras tarefas preliminares essenciais para a consecução do 

objetivo principal. Falamos concretamente de tarefas diárias, tais como identificação 

das necessidades dos clientes, preparação das apresentações e demonstrações, definição 

do processo de negociação para os seus clientes e a preparação dos argumentos corretos 

para gerir as objeções do cliente até chegar ao fecho da venda (Jobber e Lancaster, 

2006).  
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Está então bastante claro que a preparação é fundamental e uma clara base do sucesso 

da negociação (Jaca e Díaz, 2009). A regra 80-20 deve aplicar-se sempre (Thompson, 

2008), ou seja, aproximadamente 80% do esforço deve concentrar-se na preparação e 

20% na negociação. A maioria das pessoas tem consciência da sua importância, no 

entanto não o fazem de forma correta. 

Cunha et al. (2004) corrobora totalmente a opinião de Lewicki et al. (1999) segundo os 

quais o sucesso de uma negociação reside no processo de preparação da mesma. Quem 

negligencia esta parte fundamental do processo, (por falta de tempo, excesso de 

confiança, ou outras razões) fica exposto a consequências da mais variada ordem que 

poderão ser muito nefastas. 

Thompson e Hastie (1990) acreditam que cerca de 80% dos negociadores veem o 

processo negocial como um “bolo fixo”. Os negociadores que adotam esta perspetiva, 

na preparação da sua negociação adotarão três formas distintas: aceitar ceder para a 

outra parte (negociador macio); preparar-se para atacar (negociador duro); tentar o 

compromisso a meio termo com o opositor (diferente da relação ganhar–ganhar pois 

não tem como prioridade criar valor na negociação). 

Dependendo da postura que ambas as partes adotem na negociação, esta perspetiva de 

“bolo fixo” pode resultar em situações muito diversas. Assistimos por vezes a autênticas 

batalhas (quando ambos adotam a postura de ataque), a acordos mútuos (quando ambos 

adotam postura macia), ou à capitulação de uma das partes (quando um adota postura 

dura e outro macia). Em geral, a perceção de bolo fixo nestes casos estará, errada, não 

sendo nenhuma das três formas atrás mencionadas as mais corretas para realizar uma 

negociação eficaz (Thompson, 2008, 2013). 

Em alternativa, Thompson (2008) apresenta, como modelo de negociação eficaz, o 

processo de tomada de decisão de motivações mistas, englobando a cooperação e a 

competição. Este modelo preconiza uma forte aposta na preparação da negociação, 

destacando três competências fundamentais também partilhadas por Cunha et al. 

(2004). Distinguimos assim a auto avaliação, a avaliação da outra parte e a avaliação da 

situação (fig.8). Raiffa (1982), no que se refere à preparação da negociação, fez 

recomendações idênticas aos autores supramencionados indo inclusivamente um pouco 

mais longe em alguns aspetos (ter em conta as convenções de negociação, considerar 
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aspetos administrativos, a definição de níveis de aspiração, a preparação de ofertas 

iniciais e o padrão de concessões).   

 

Fig. 8 – Modelo de memorando preparatório de uma negociação. Fonte: Thompson (2008). 

 

No que respeita à autoavaliação é fundamental que o negociador coloque a si próprio 

duas questões: “O que é que eu pretendo?” e “Quais são as minhas alternativas?”.   

A primeira questão, de resposta menos complexa,  vai definir o seu nível de aspiração, 

que eventualmente varia se estivermos perante um negociador pouco ambicioso, perante 

um negociador duro/ganancioso ou perante um negociador eternamente descontente, 

que não sabe bem o que quer. A segunda questão define o nível de poder do negociador 

na negociação e tem influência direta no resultado final. Todo o negociador deve definir 

o seu MAPAN, ponto a partir do qual estará disponível para abandonar as negociações 

(Fisher e Ury, 1981; Fisher et al., 1991, 1993, 2011). Na hora da verdade muitos deles 

claudicam e apesar da proposta que está na mesa ser inferior ou superior ao seu 

MAPAN, acabam por aceitar ou recusar, respetivamente. 
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mesa de negociações?

Quais são as alternativas para 

as questões?

Consegui identificar os itens

múltiplos que se apresentam?

Avaliei a minha predisposição

para o risco?

Auto Avaliação Avaliação da outra parte Avaliação da situação

Quem são as outras partes?

Existirão partes que possam estar fora

da mesa?

As partes são monolíticas?

Quais são os itens importantes para a 

outra parte?

Quais são os interesses da outra

parte?

Quais são as alternativas da outra

parte, para cada um dos itens?

Qual é a posição da outra parte?

Qual é a BATNA do outro negociador?

As negociações são puntuais, de longo prazo

ou repetitivas?

As negociações envolvem recursos escassos, 

conflitos de ideologias ou ambos?

A negociação é de necessidade ou de 

oportunidade?

A negociação é uma situação de troca ou de 

conflito?

Há efeitos colaterais?

É necessário chegar a um acordo?

É legal o que se está a negociar?

É necessária a ratificação?

Há constrangimentos de tempo ou outros

custos relacionados com o tempo?

Os contratos são formais ou informais?

Onde têm lugar as negociações?

As negociaçoes são públicas ou privadas?

É previsivel a intervenção de uma terceira

parte?

Há acordos prévios estabelecidos sobre o 

processo de negociação?

Nas negociações, cada parte pode fazer mais

do que uma proposta?

A comunicação entre os negociadores é

explicita ou tácita?

Existe diferença de poder entre as partes?

Os precedentes são importantes?
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Na base deste problema, está muitas vezes o próprio conceito que o negociador tem do 

MAPAN. Para muitos representa aquilo que eles esperam e não algo objetivo e real. 

Depois de realizada a auto avaliação é o momento de começar a pensar na outra parte. 

Num processo negocial é importante conhecer a contraparte.  

Ao identificar a pessoa ou as pessoas que estão na mesa de negociações podemos aferir 

algumas conclusões no que respeita a preferências e interesses comuns. Quando as 

pessoas estão fisicamente presentes torna-se relativamente fácil realizar este trabalho, 

no entanto, não raras vezes, as pessoas mais importantes não estão presentes. A esta 

situação, Friedman (1992) designa de mesa escondida. 

Parece-nos assim evidente que o negociador deve investir tempo numa apurada 

averiguação da sua contraparte ou contrapartes. Desta forma, é capaz de aferir da 

legitimidade que esta têm para assumir um lugar na mesa de negociações. O negociador 

deve ainda garantir que a sua equipa tem uma visão clara e alinhada do negócio a 

realizar. Evita-se, consequentemente, possíveis problemas ao longo da negociação, 

advindos do seu lado da barricada. Finalmente, deve investigar e tentar descobrir quais 

os interesses que movem a outra parte. Neste campo, a informação mais importante que 

poderia obter era o seu MAPAN, algo difícil mas não impossível. Para terminar, o 

negociador, depois de realizar a avaliação de si próprio e do seu oponente, deve realizar 

uma avaliação cuidada da negociação.  

Concluímos deste modo que a preparação será fundamental para o êxito da negociação. 

Para tal, necessitamos saber o que pretende a outra parte, quais os seus objetivos e 

prioridades, bem como os seus recursos. É importante planear, sem contudo bloquear a 

espontaneidade da negociação (Jesuíno, 1992). 

 

2.4. Estratégias e táticas negociais  

 

Existe uma pluralidade de abordagens que se debruçam sobre o desenho de estratégias 

de negociação que tem por objetivo que o negociador execute determinados 

procedimentos que tornem a negociação mais eficaz (Bazerman e Neale, 1993; Cunha, 

2008; Fisher et al., 1993; Mastenbroek, 1987, 1989; Pruitt e Carnevale, 1993; Wall, 

1985). Na perspetiva de Cunha (2008) importa, numa primeira instância definir o 

conceito de eficácia. Segundo o autor passa pelo alcance dos seus objetivos e pela 
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resolução do conflito. Este conceito não implica a total ausência de concessões, a 

derrota do opositor, a negação do conflito ou a manipulação da negociação para 

alcançar objetivos. 

Não raras vezes encontramos em bibliografia relacionada com negociação uma 

tendência para não distinguir os conceitos de estratégia e tática, sendo inclusivamente 

utilizados como sinónimos, algo que não é de todo acertado. Assim sendo podemos 

definir estratégia como o plano de ação geral no qual definimos os grandes objetivos de 

médio e longo prazo, bem como orientações sobre a forma como conduzir todo o 

processo negocial em uma dada situação conjuntural. (Fisher et al., 1993; Pruitt, 1983; 

Pruitt e Carnevale, 1993; Serrano, 1996; Weingart et al., 1990). Na mesma linha, 

Hamner e Yukl (1977) destacam que ao conjunto de táticas a utilizar pelo negociador ao 

longo de todo o processo negocial lhes devemos chamar de estratégia negocial. 

Seguindo esta linha de pensamento podemos, portanto, concluir que as táticas são 

ações/comportamentos claramente mais concretos que vão surgindo ao longo do 

processo negocial (Serrano, 1996) e sempre que bem utilizadas, devem ser reveladoras 

da estratégia definida pelo negociador, na medida em que a sua função é precisamente a 

implementação da mesma (Weingart et al., 1990).  

Na perspetiva de Thompson (2013), Cunha (2008) e Serrano (1996) o carácter duplo da 

negociação está refletido na dupla tendência à colaboração e à competição. Deste modo 

os esforços de sistematização das estratégias levam à focalização em dois princípios: a 

cooperação e a competição. Na mesma linha de pensamento, Walton e Mckersie (1965) 

na descrição das quatro dimensões básicas da negociação, já destacavam a dimensão 

integrativa como potenciadora de comportamentos cooperativos e a distributiva por 

promover comportamentos competitivos.  

Bacharach e Lawler (1981) sugerem que as estratégias distributivas e competitivas estão 

em grande parte dependentes dos recursos disponíveis. Quanto mais escassos maior a 

probabilidade de assistirmos a comportamentos competitivos. Por outro lado, quanto 

maior a pressão externa de uma organização e a dependência entre as partes em conflito 

maior a probabilidade de uso de estratégia integrativas ou de cooperação. 

As opções estratégicas do negociador estão assim diretamente influenciadas pela 

natureza e estrutura do problema. Quando confrontado com um problema que tem 

apenas uma dimensão negocial, existe uma forte possibilidade de que o mesmo se 
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oriente para estratégias de lógica distributiva. Poderá, todavia, tentar a via integrativa. 

No entanto, quando se tornar claro a natureza do problema, rapidamente alterará a sua 

postura comportamental. Havendo várias dimensões negociais, é bastante provável que 

o negociador adote estratégias de lógica integrativa. Ainda assim, é plausível que, pelas 

suas características de personalidade, enverede por uma lógica distributiva. É também 

possível que se comporte de forma competitiva (lógica distributiva) até percecionar que 

existe potencial integrativo na negociação (Cunha et al., 2004).  

Encontramos, portanto, de um lado as estratégias distributivas e as iniciativas táticas 

correspondentes, muito mais intuitivas na negociação. Por outro lado as estratégias 

integrativas e as respetivas iniciativas táticas que ao contrário da primeira, não tem por 

principal objeto repartir o bolo fixo, mas sim ampliá-lo (Jaca e Díaz, 2009). 

 

2.4.1. Estratégias e táticas competitivas 

 

A dimensão distributiva, também conhecida como de ganhar – perder, é aquela em que 

as partes tratam de dividir o bolo de modo a que seja o mais vantajoso possível para as 

partes interessadas. Nesta fase da negociação, frente a frente, as partes utilizarão todos 

os recursos disponíveis e tudo o que preparam para a negociação. 

Para Raiffa (1982) esta fase de negociação, desde a realização da oferta de abertura até 

alcançar um acordo aceitável para ambas as partes, designa-se por “dança da 

negociação”. Cada proposta, contra proposta, tende a adaptar-se aos movimentos da 

outra parte, com o objetivo de se atingir um bom acordo. E, portanto, um ajuste 

permanente de posições ao longo do progresso. 

A melhor forma de iniciar todo o processo consiste em definir o próprio MAPAN e o 

ponto de resistência de forma realista, avaliar o MAPAN da outra parte com a 

informação disponível e definir o nosso nível de aspiração (Jaca e Díaz, 2009; 

Thompson, 2008; Thompson, 2013). Sendo o MAPAN a principal fonte de poder, as 

relações deste tipo são relevantes para o desfecho da operação, importa todavia ressaltar 

ainda que mais importante que o poder está a perceção de poder (Pruitt, 1981). 

Devemos iniciar o processo com uma proposta inicial tendencialmente elevada, bastante 

afastada do ponto de resistência, mas que acima de tudo realista, precisa e uma 

referência ao longo da negociação. Desta forma os movimentos para alcançar o acordo 
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devem ser realizados em função da mesma e nunca do ponto de resistência. Este só deve 

ser uma referência em dois momentos concretos do processo: na preparação e perante 

um possível abandono da mesa de negociação (Jaca e Díaz, 2009; Thompson, 2013). 

Assumindo que o processo de negociação é um regateio, a abertura elevada, acima do 

que se espera, está em linha com o efeito psicológico da “maldição do vencedor” 

(Samuelson e Bazerman, 1985). Até porque as partes envolvidas tendem a aceitar com 

mais agrado um resultado obtido através de um processo de movimentos/concessões 

reciprocas (Gouldner, 1960), pelo qual o acordo é o resultado da generosidade das 

partes envolvidas. Cialdini (1975, 1993) reitera a importância deste ritual, na medida em 

que depois de uma proposta inicial elevada, qualquer outra proposta menos extrema 

parece mais razoável e com possibilidade de ser aceite (efeito-contraste). 

De uma forma informal acredita-se que é melhor que a contraparte faça a proposta 

inicial, na medida em que nos permite obter informação sobre a sua situação e as suas 

aspirações. No entanto, Bazerman e Neale (1993) em linha com Galinsky e Mussweiler 

(2001), defendem que a primeira proposta atua como âncora e a sua correlação com os 

resultados finais atinge os 85%, valor corroborado por Thompson (2001, 2013) nas suas 

investigações. Perante este tipo de situações Brett (2001) propõe a realização imediata 

de uma contra proposta evitando que o opositor se focalize no ponto de referência. 

Importa, contudo ter em conta que para realizar a primeira proposta necessitamos boa 

informação sobre os interesses e preferências da contraparte. 

Quando a outra parte inicia a negociação com uma proposta desorbitada, é normal tentar 

demovê-la apresentando argumentos que o demonstrem. No entanto, ao iniciar a 

conversação, as partes começam a legitimar a proposta, ainda que a intenção de uma 

delas fosse contrária. A estratégia proposta por Brett (2001) consiste em mencionar a 

proposta inicial, não com um objetivo de conseguir uma concessão, mas sim para dar- 

lhe argumentos para que realize um movimento e ao mesmo tempo realizar uma outra 

proposta. Esta terá como objetivo desbancar o ponto de referência inicial e estabelecer 

um novo que sirva de referência futura. Pelo seu lado Galinsky e Mussweiler (2001) 

foram ainda mais longe e treinaram alguns negociadores para que no momento em que 

recebessem a proposta da contraparte, se centrassem na informação que fosse incoerente  

com o objetivo de descobrir a MAPAN, o preço de reserva e o objetivo do seu opositor.   
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Ao longo do processo negocial é fundamental desenvolver reciprocidade entre as partes. 

Cialdini e Goldstein (2004) definem este conceito como a tendência para compensar a 

outra parte pelo que recebemos deles, algo comum em muitas situações e culturas. A 

chave está na forma como se realizam os movimentos de aproximação seguindo esta 

norma. Esta técnica consiste em conectar os assuntos bilateralmente e utilizando o 

condicional (Kennedy, Benson e MacMillan, 1990), ou seja o nosso movimento de 

concessão está ligado a um movimento de concessão da outra parte. Se não for aceite, 

não ficamos vinculados a uma proposta, o que pode ser visto como uma vantagem. 

Além disso mesmo sem vinculação é dado um sinal de movimento. 

Ao aplicar esta estratégia cumpre-se outro princípio universal em negociação 

(Gouldner, 1960), que consiste em não conceder nada sem nada em troca. O risco que 

se corre é premiar a intransigência (Lytle et al., 1999), avalizando a técnica do não 

contínuo, levando a negociação rapidamente para um impasse (Thompson, 2013). 

Realizar concessões iniciais de uma forma unilateral na fase inicial da negociação é 

perigoso pois é a altura em que se “fixa” a negociação (Bazerman e Neale, 1993). 

No processo negocial podemos focar a negociação de formas distintas. Fisher et al. 

(2011) analisaram de forma aprofundada a negociação por interesses versus negociação 

por posições.  

Negociar por posições consiste em estabelecer os objetivos, os términos que se pretende 

atingir e não aceitar explorar possíveis novas dimensões. Por outro lado, negociar por 

interesses permite às partes colocar sobre a mesa as necessidades reais. A diferença 

entre os dois reside no facto de distintas posições poderem satisfazer o mesmo interesse. 

Outro princípio fundamental desenvolvido por Fisher et al (2011), consiste em centrar-

se nos problemas e afastar-se da menção direta das pessoas implicadas. Desta forma 

evitamos a dificuldade extra produzida pelo envolvimento de aspetos pessoais das 

partes. Neste sentido os autores propõem que se utilize a tática de ser “duros” com os 

problemas e “suaves” com as pessoas. Se as pessoas se sentem pessoalmente atingidas, 

vão responder da mesma forma, algo que pode gerar uma espiral de agressões pessoais, 

parte a parte, e bloquear de forma gratuita e desnecessária o negócio. 

Como facilmente constatamos no dia a dia, as táticas competitivas são abundantes, 

necessitando, por esse motivo, de uma categorização. Cunha et al. (2004) classifica-as 

como podendo ser ligeiras ou muito duras e agressivas, ter um pendor mais ético 
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(proposta firme) ou menos ético (manipulações). As técnicas do mau rapaz/bom rapaz e 

cerco psicológico são dois bons exemplos de táticas de manipulação.  

Por seu lado Thompson (2008) resume todas as questões atrás discutidas num conjunto 

de estratégias/passos a seguir em todo processo negocial com o objetivo de assegurar 

que o negociador não deixa para segundo plano aspetos cruciais a ter em conta num 

qualquer processo de negociação distributiva. O principal objetivo é garantir a sábia 

repartição do bolo negocial, aspeto incontornável em qualquer negociação. Messick 

(1993) acredita que qualidades como a coerência, simplicidade, eficácia e ser 

justificável impactam de forma preponderante em todo o processo. Levine e Thompson 

(1996) por sua parte acrescentam a esta lista, o consenso, a possibilidade de 

generalização e satisfação, qualidades nas quais creem que nos devemos apoiar no 

momento de repartir o bolo. 

 

2.4.2. Estratégias e táticas integrativas 

 

A negociação integrativa, também conhecida como negociação de “ganhar-ganhar”, é 

definida por Thompson (2001, 2008, 2013) como uma ideia bonita que frequentemente 

é mal entendida e muitas vezes aplicada de forma deficiente.  

Muitas pessoas associam, erroneamente, este conceito à divisão uniforme do bolo 

negocial. Podemos afirmar que esta estratégia se aplica quando se exploraram todas as 

oportunidades criativas e não se deixaram recursos em cima da mesa. Todavia a 

realidade mostra-nos que na vida real os exemplos contrários a esta definição são mais 

que muitos, o problema é que as pessoas não têm consciência disso (Thompson, 2008, 

2013).  

Efetivamente, a tática integrativa visa conseguir o melhor acordo possível para ambas as 

partes, no entanto para tal é necessário haver partilha de informação, algo que pode ser 

perigoso se uma das partes não for correta (Jesuíno, 1992).  

Importa ainda ter em conta que, apesar de os ganhos conjuntos serem superiores a 

qualquer solução distributiva, não significa que ambas as partes beneficiem por igual 

(Sobral, 2001). 

Conseguir por isso mesmo, atingir um resultado final com ganhos para ambas as partes, 

não está conectado ao simples facto de as duas partes apresentarem na negociação 
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opções estratégicas integrativas. De facto, quando o negócio só apresenta potencial de 

soma fixa (bolo não é expansível), nada pode mudar essa realidade. Contudo, algumas 

situações tornam efetivamente possível expandir o bolo negocial (potencial integrativo).  

Thompson (2001) dá início à sua proposta sobre as estratégias integrativas referindo-se 

aos negociadores céticos, resistentes aos resultados alentadores que ela encontra nas 

suas investigações e que continuam a defender que as negociações em que participam 

no dia a dia, comprar casa, carro, negociar condições de trabalho, são situações de 

“bolo-fixo”. Evidentemente a autora afirma que não é propriamente fácil descobrir e 

empregar o potencial integrativo de uma negociação. É necessário para tal um trabalho 

duro para criar as oportunidades integrativas. 

Na ótica de Lewicki et al. (1999) a negociação integrativa decorre com uma lógica de 

soma variável (ganho–ganho) e apresenta algumas similaridades que importa destacar: 

os elementos envolvidos adotam uma política de comunicação aberta e honesta acerca 

das suas preferências, alternativas e opções; praticam a escuta ativa, fornecem 

informação rigorosa e trocam opiniões sobre as possíveis soluções finais; procuram 

ativamente compreender as necessidades e objetivos principais da contraparte; realçam 

e dão valor aos pontos de concórdia e relativizam as diferenças; procuram soluções que 

garantem a satisfação das necessidades e objetivos de ambas as partes. 

Cunha et al. (2004) pelo seu lado, consideram fundamental, para que se atinja a 

negociação integrativa, que as partes estejam abertas a aceitar soluções conjuntas. No 

entanto outros fatores há, que facilitam e muito esta ocorrência: objetivos idênticos, 

partilhados ou comuns; a crença de que ambas partes são capazes de trabalhar para a 

concretização desses objetivos; a crença na veracidade das informações e desejos de 

parte a parte; a motivação e vontade para trabalharem em conjunto; a confiança mútua; 

a comunicação aberta e sincera; a compreensão de uma dinâmica de negociação 

integrativa. 

Jaca e Diaz (2009) propõem estratégias para suportar o processo negocial a partir das 

propostas de Bazerman e Neale (1993) e Thompson (2001). Para os autores a partilha de 

informação é, também, um passo fundamental para criar confiança mútua e atingir um 

acordo integrativo (Bazerman e Neale, 1993). Criar e manter um cliente descontraído ao 

longo do processo de negociação é uma premissa básica para criar valor no processo. 

Uma forma de criar um bom clima e harmonia para começar a negociação passa por 
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começar com um assunto alheio à negociação em curso que permita relaxar a situação 

(perguntar por assuntos de interesse da outra parte, utilizar o humor, entre outros). O 

efeito psicológico de arrasto (Kelly, 1988), fica evidente na forma como os 

negociadores se ajustam e sincronizam os seus estados emocionais e condutuais, ou 

seja, os implicados tendem a funcionar como um espelho na medida em que imitam as 

posturas, expressões faciais e mesmo o tom da voz da contraparte, dando origem ao 

fenómeno chamado “contágio social” (Drolet et al., 1998). Neste processo de 

sincronização de condutas é possível incrementar a confiança mútua (Thompson, 2001). 

Isen et al. (1987) acreditam no efeito positivo que esta questão pode ter na consecução 

de acordos integrativos criativos. Por regra os negociadores com bom humor utilizam 

estratégias mais cooperativas, trocam mais informação e geram mais alternativas sem 

recurso a um elevado número de táticas de confrontação, como outras negociadas de 

humor neutral ou mau (Carnevale e Isen, 1986; Forgas, 1996). 

É fundamental, para conseguir criar valor, detetar em primeiro lugar as diferenças de 

prioridade das partes sobre os distintos aspetos a negociar. Para além disso trocar 

recursos de acordo com as referidas preferências. Uma vez criado o bom clima e 

partilhada a informação sobre os interesses e prioridades das partes, chega o momento 

de pensar de forma criativa sobre a importância relativa dos diversos assuntos. 

Thompson (2001) propôs algumas formas: Identificar todos os pontos a tratar e juntar 

novas questões; identificar as possíveis alternativas para cada um dos assuntos em 

negociação; identificar as diferentes propostas possíveis; realizar várias propostas 

globais de forma simultânea; analisar a importância relativa das diversas questões. 

O passo seguinte passa pela negociação propriamente dita. Jaca e Díaz (2009) afirmam 

que o seu principal objetivo é “acordar”, mediante a realização de “truques” e não 

convencer a contraparte de que os seus interesses não são válidos. Já anteriormente 

Thompson (2001) identificava a necessidade de negociar as propostas de uma forma 

global evitando a negociação ponto por ponto. Na sua opinião, esta técnica não permitia 

a utilização de “truques” entre os diferentes assuntos e assumia à partida um risco mais 

elevado de que gere um impasse/ponto morto na negociação. 

Em alternativa a esta visão podemos encontrar a estratégia baseada nos pré-acordos 

proposta por Gillespie e Bazerman (1998). Com especial incidência nos negócios mais 

complexos, é possível estabelecer acordos em determinadas matérias teoricamente de 
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maior consenso. Esta estratégia soluciona apenas uma parte do problema no entanto, 

este primeiro passo, por regra geral, favorece a negociação posterior que se avizinha 

mais complexa.  

Depois de concluído o acordo final, é ainda possível aumentar o bolo de recursos 

disponíveis, sempre e quando as partes aceitam dedicar um tempo adicional na procura 

de possíveis melhoras do acordo inicial (Bazerman e Neale, 1993; Jaca e Díaz, 2009; 

Thompson, 2001, 2008, 2013). Ambas as partes têm a oportunidade de propor melhoras 

que podem afetar a ambos de forma idêntica ou parcial ou unicamente a uma das partes. 

Esta estratégia é de especial importância na medida em que permite às partes envolvidas 

trabalharem sem a pressão normal de fechar o acordo. A partilha de informação e 

prioridades realiza-se de uma forma mais aberta sem temor que seja explorada pela 

contraparte.  

Como referido anteriormente os acordos integrativos não deixam por utilizar nenhum 

recurso. Ainda assim, segundo Thompson (2008, 2013) é possível definir 3 níveis de 

acordos integrativos apresentados na fig. 10, o Modelo da Pirâmide. 

A autora define alguns princípios básicos a ter em conta: partindo da base, o nível 

superior integra as propriedades dos anteriores; idealmente todos os negociadores 

devem esforçar-se por alcançar o nível mais elevado dos acordos integrativos e os níveis 

mais elevados são progressivamente mais benéficos e também mais difíceis de alcançar. 

Estamos perante um acordo integrativo de nível 1, quando os negociadores alcançam 

acordos mais benéficos que os seus pontos de resistência ou que as alternativas a um 

não acordo. Ao alcançar um acordo que exceda as alternativas de um não acordo  está-

se automaticamente a criar valor em relação às melhores alternativas disponíveis. 

Quando os negociadores alcançam um acordo integrativo de nível 2, significa que o 

mesmo representa para as partes a melhor opção sobre todos os outros possíveis acordos 

que possam ser negociados. Assistimos, portanto à criação de valor sobre um 

determinado resultado negociado possível na medida em que o resultado alcançado 

reúne a preferência por ambas as partes. 

Finalmente encontramos os acordos integrativos de nível 3, que na perspetiva das partes 

são impossíveis de melhorar. Estes acordos encontram-se na fronteira do ótimo de 

pareto, que parte do princípio que não existe nenhum acordo alternativo possível que 

melhore o resultado final de uma das partes sem que simultaneamente prejudique a 
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contraparte. A uma primeira vista pode parecer algo simples de alcançar no entanto 

Thompson (2008) comprovou na observação de desempenho de centenas de executivos 

em simulações empresariais que menos de 25% consegue alcançar acordos de nível 3 e, 

metade consegue-o por mero acaso!     

 

Fig. 9 – Modelo da Pirâmide relativo aos acordos integrativos. Fonte:Thompson (2008). 

 

2.4.3. O Modelo estratégico de Pruitt  

 

Serrano e Rodríguez (1993) creem que as pesquisas de Pruitt conseguem integrar 

diferentes perspetivas estudadas funcionando como um marco ordenador no que 

respeita à caracterização e definição das estratégias e táticas de negociação. Pruitt 

destaca nos seus estudos quatro técnicas de negociação: Solução de problemas; 

Rivalidade; Flexibilidade e Inação (ver fig. 10). 

A estratégia solução de problemas, implica um esforço mútuo para encontrar uma 

solução aceitável para ambas as partes, ou seja um acordo ganho-ganho (Cunha, 2008). 

Atingir o acordo integrativo é na perspetiva de Pruitt (1983b) imprescindível para 

garantir a obtenção de benefícios conjuntos. Além disso é frequente nestes casos que as 

partes se envolvam na busca de novas alternativas que suportem o acordo. 
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Fig. 10 – Modelo de Interesses duais, Pruitt (1983b). Fonte:Cunha (2008). 

 

Desde cedo Pruitt (1981) identificou algumas razões que convidavam as partes a 

procurar os acordos integrativos:  

Perante aspirações elevadas, deparamo-nos com uma resistência de ambas as partes em 

efetuar concessões, pelo qual a situação conflitual só se solucionará se for possível 

encontrar uma via para reconciliar os interesses das partes envolvidas. Os acordos 

integrativos transmitem uma maior estabilidade e segurança que os compromissos 

muitas vezes insatisfatórios para uma ou ambas as partes. A relação entre as partes sai 

claramente reforçada com esta tipologia de acordos, na medida em que ambos são 

compensados e tem ainda um impacto positivo na solução de futuros problemas. De 

uma forma geral contribuem para o bem estar da comunidade onde pertencem os 

negociadores. 

Pruitt (1983b) define cinco meios de transformação de exigências opostas em 

alternativas que reconciliam os interesses das partes, sendo cada uma delas uma forma 

particular de tratar os assuntos em disputa. São eles:  

- A expansão de recursos (perante a escassez de recursos, procurar a visão de acordos 

integrativos que potenciem os recursos disponíveis);  
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- A compensação não especifica (forma de indemnização em que uma das partes 

assegura o que pretende compensando a outra pelos custos que incorreu);  

- A compatibilização de prioridades (uma variante da compensação não específica em 

que ambas as partes são compensadas pela realização de concessões pretendidas pela 

contraparte. Cada um concede em assuntos de baixa prioridade para si e de alta 

prioridade para o outro); 

- A redução de custos (uma das partes obtêm o que deseja, enquanto que a contraparte é 

ressarcida de forma parcial ou total nos seus custos. O elevado beneficio conjunto não 

deriva da alteração das exigências mas sim pela compensação específica em que a parte 

que faz a concessão recebe em troca dos seus objetivos frustrados); 

- A alternativa super ordenada (não se alteram as exigências iniciais e simultaneamente 

assiste-se ao surgimento de uma nova opção que satisfaz os interesses mais importantes 

de ambas as partes). 

Por outro lado, a estratégia de rivalidade, fomenta a pressão na parte contrária para 

que aceite a alternativa favorável aos interesses de quem a força. Para Pruitt (1983b) 

esta estratégia procura a domínio do oponente, algo que pode ser alcançado através de 

numerosas táticas de pressão. 

Geralmente, esta postura conduz ao não acordo ou a acordos de reduzido benefício 

mútuo em especial se ambas as partes adotam a mesma postura e não realizam algo 

criativo em prol da resolução do conflito. Carnevale (1991) em linha com Pruitt afirma 

que a rivalidade origina rigidez de pensamento que na prática não é compatível com a 

criatividade. 

Para concluir importa ainda remarcar que esta forma de atuar pode inclusivamente 

potenciar e gerar o escalamento do conflito, se o oponente reagir de forma mais ríspida 

às reações agressivas da contraparte. 

A estratégia de flexibilidade pela sua vez, implica uma redução nas exigências de 

parte a parte (e consequente redução de objetivos) e a realização de concessões que 

geralmente originam maiores benefícios à contraparte, aproximando-se assim do 

acordo. Pruitt e Carnevale (1993), apresentam três descobertas que se inter-relacionam: 

Por um lado, os negociadores firmes conseguem obter melhores resultados se o acordo é 

atingido. Por outro lado, o excesso de firmeza reduz o tempo de negociação e torna o 

acordo menos provável (Bartos, 1974; Benton et al., 1972; Hamner, 1974), na medida 
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em que quanto mais elevado o nível de exigência e mais lentas as concessões mais 

dificilmente se alcançará o acordo. 

Baseados nas duas descobertas anteriores os autores afirmam que existe uma relação de 

U invertida entre firmeza e resultados de negociação. Nos extremos encontrávamos os 

negociadores demasiado exigentes e pouco exigentes com resultados geralmente pobres. 

No meio encontraremos os negociadores moderadamente firmes sem dúvida os 

melhores sucedidos. Trata-se de um modelo em tudo similar ao defendido por Brown 

(1983) que estabelece a mesma relação entre Relação de Conflito e Resultados 

Operacionais (ver Fig. 1)  

Finalmente encontramos a estratégia de inação que não tem por finalidade conduzir a 

negociação a um acordo. Pode assumir várias formas que geralmente procuram obter 

uma pausa na negociação até ser possível seguir uma nova estratégia. Sempre que a 

inação seja demasiado prolongada o resultado mais provável é a retirada da negociação. 

 

Definidas as estratégias importa, num próximo passo compreender os motivos que 

levam as pessoas a realizar a sua escolha. Pruitt (1983b) defende duas teorias distintas e 

ao mesmo tempo complementares:  o modelo dos interesses duais e a perceção sobre o 

custo e a viabilidade das estratégias. 

O modelo de interesses duais procura caracterizar as quatro estratégias atrás descritas 

tendo por base duas variáveis, o interesse pelos resultados próprios e o interesse pelos 

resultados da outra parte. A grelha de conflito de Blake e Mouton (1964) encontra-se na 

base deste modelo, que encara o interesse próprio não como uma constante mas sim 

como uma dimensão variável. De igual forma o interesse pelo outro se traduz numa 

dimensão variável, o que leva a que ambas sejam vistas como variáveis independentes e 

não polos opostos em uma mesma dimensão. 

De uma observação rápida do gráfico podemos marcar a solução de problemas e a 

flexibilidade como formas de cooperação, embora rivalidade e a solução de problemas, 

de um ponto de vista diferente, sejam formas de avançar até à obtenção de interesses 

próprios. Se as questões em discussão são importantes, a probabilidade de utilização das 

táticas de rivalidade e solução de problemas incrementa e de forma normal diminui o 

recurso a táticas de inação e flexibilidade. Serão menores as concessões em linha com 
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as aspirações de quem negoceia (quanto mais próximo do ponto de resistência do 

negociador, menor a sua capacidade para realizar concessões). 

Na ótica de Pruitt (1983b), é importante ter em conta que não raras vezes as partes em 

negociação são constituídas por grupos e não por indivíduos. Sempre que uma das 

partes estão representadas por um terceiro (representante) a resistência à flexibilidade é 

superior a alguém que negoceia em interesse próprio, na medida em que o seu objetivo 

é agradar a quem os contratou e não acabam de ver a flexibilidade e os interesses do seu 

cliente como que conciliáveis (Benton e Drukman, 1974). 

Trata-se de um modelo testado por vários autores e na opinião de Serrano e Rodríguez 

(1993) útil na predição do processo e dos resultados de negociação. 

No que respeita à perceção sobre o custo e a viabilidade das estratégias, Pruitt 

(1983b) crê que o negociador seleciona uma determinada estratégia tendo em conta a 

sua possível utilidade (que a um nível operacional se define pelo custo de colocar em 

marcha e pela sua viabilidade). 

Trata-se, portanto, de um complemento ao modelo de interesses duais, na medida em 

que o negociador que tem em conta a combinação dos interesses próprios com os da 

contraparte, vai seguramente selecionar a estratégia que veja como viável e de custo 

mais reduzido. Se tal premissa não for possível seguramente optará por outra, ainda que 

menos coerente com a combinação dos seus interesses (Pruitt, 1983b). 

O autor em análise estudou de forma mais aprofundada os custos e viabilidade das 

estratégias de Solução de problemas e Rivalidade, na medida em que acredita serem as 

duas que lhe oferecem mais probabilidades de êxito (Cunha, 2008). 

Na sua opinião a Inação é um desperdício de tempo, pelo que a pressão de tempo, por 

sua vez pode ajudar a reconduzir a negociação a uma das restantes três estratégias 

(Pruitt, 1983b). Perante uma situação de pressão temporal, em que existe uma clara 

necessidade de chegar a um acordo rapidamente, a estratégia de flexibilidade assume-se 

como a mais lógica (Carnevalle et al., 1979). 

Na visão de Serrano e Rodríguez (1993) a estratégia de Solução de problemas proposta 

por Pruitt, é, sem dúvida alguma, a que produz mais benefícios e que no longo prazo 

conduz à resolução definitiva do conflito, sempre e cuando seja aceite por ambas as 

partes. 
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Neste campo Pruitt (1983b) escreveu de forma clara que “a essência da solução de 

problemas é firme flexibilidade no âmbito de un esforço de resposta aos interesses da 

outra parte. É-se firme em relação aos interesses básicos, mas flexível nas propostas, de 

modo a considerar as necessidades e valores da outra parte”. 

Na sua opinião, se o negociador optar por esta postura aumenta a probabilidade da 

contraparte também adotar a estratégia de solução de problemas. Esta postura implica a 

perceção de um importante campo comum e um grau de confiança aceitável (Serrano e 

Rodríguez, 1993) 

Com o seu modelo, Pruitt (1983b)  procura assim influenciar a opção estratégica do 

oponente, levando-o à adoção da estratégia de solução de problemas. Esse objetivo pode 

ser alcançado encorajando a contraparte em relação aos seus interesses ou assumindo 

ele próprio um comportamento explícito de solução de problemas (Cunha, 2008).  

 

2.4.4. O modelo de Mastenbroek  

 

Baseado na sua longa experiência profissional Mastenbroek (1989) construiu o 

chamado modelo integrativo de negociação. Esta, deixou sem margem para qualquer 

dúvida um cunho muito pessoal no modelo, presente nas numerosas alusões à eficácia 

negocial. 

De remarcar a forte concordância por parte de Serrano (1996c) com a proposta de 

Mastrenbroek, que destaca por um lado, a clareza e consistência conceptual e por outro, 

a aplicabilidade genérica, não se limitando a casos concretos. 

Trata-se, portanto, de um modelo que se pode operacionalizar e contrastar com a 

realidade, deixando a porta aberta para futuros desenvolvimentos e experiências. 

Mastenbroek (1989) define negociação como um processo social onde os negociadores 

têm de atuar de forma flexível e cautelosa com alguns dilemas. O seu modelo preconiza 

quatro atividades negociais (obtenção de resultados substanciais, influência sobre o 

equilíbrio de poder, desenvolvimento de um clima construtivo e obter uma dinâmica 

flexível), que o negociador vai enfrentar de forma explicita ou não, para solucionar os 

problemas táticos que cada uma das atividades lhe coloca. 

O modelo terá por base duas dimensões: cooperação - luta; exploração - evitação. A 

interdependência e o equilíbrio de poder entre as partes são o fundamento das duas 
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dimensões. As três primeiras atividades caracterizam-se de forma distinta pela tensão 

presente entre cooperação e luta e a quarta caracteriza-se pela tensão entre exploração e 

evitação. 

De uma forma reduzida abordaremos os quatro dilemas propostos por Mastenbroek 

(1987). A finalidade da negociação é obter resultados substanciais, na medida em que 

vão condicionar todas as outras ações (criando condições objetivas para o alcance de um 

compromisso favorável). O dilema concessão versus dureza (Mastenbroek, 1989) 

representa claramente a forma como os negociadores procuram impactar na distribuição 

de custos (minimizá-los) e benefícios (maximizá-los). A sua implementação realiza-se 

através da troca de informação, expectativas e soluções, tentando influenciar as 

expectativas da contraparte, permitindo um futuro compromisso com origem em 

concessões mútuas (táticas utilizadas). 

Neste ponto Mastenbroek destaca a relevância do conceito de firme flexibilidade de 

Pruitt (1983b), que defende uma firmeza em relação aos interesses básicos e 

flexibilidade nos secundários ou meios para os alcançar. Em suma, o negociador deve 

colocar–se entre a dureza e tenacidade aceitando realizar concessões (Serrano 1996c). 

O segundo tipo de conduta complexa é a influência sobre o equilíbrio de poder (com 

o objetivo de conseguir maior margem de manobra). Mastenbroek (1989) acredita que 

este influência de forma decisiva o rumo das negociações, na direta medida em que está 

relacionada com o poder e as relações de dependência entre as partes. O dilema 

submissão versus dominação (Mastenbroek, 1989) surge quando uma posição mais forte 

permite criar vantagem negocial sobre o oponente que por seu lado não o verá da 

melhor forma. 

O modelo aconselha a procura do equilíbrio de poder com uma ligeira tendência para a 

dominância. Para o efeito é necessário usar de forma inicial táticas de confrontação e de 

manipulação (geralmente agudizam o conflito). Posteriormente devem utilizar-se táticas 

de solução de problemas (poder de persuasão; poder especializado; busca de apoio de 

terceiros, entre outras). 

Promover um clima construtivo é a terceira conduta complexa que enfrenta o 

negociador. O objetivo passa por estabelecer canais de comunicação entre as partes e 

relacionamentos entre as partes isentos sem alcançar a crispação (promovendo a criação 

de relações positivas entre os negociadores). Para Mastenbroek é importante evitar 
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clima de luta na medida em que a confiança e credibilidade são importantes, nem tão 

pouco promover relações pessoais profundas já que não parecem conduzir aos melhores 

resultados. Neste caso concreto o dilema é a jovialidade versus hostilidade, sendo 

fundamental criar relações positivas que garantam uma certa credibilidade ao processo 

negocial. A conduta recomendada pelo autor situa-se no ponto intermédio da escala. Se 

o negociador consegue combinar o posicionamento comportamental com uma 

tenacidade nos aspetos mais importantes, pode resolver um problema clássico em 

negociação de promover os seus interesses sem gerar jogos de poder ou deterioração da 

relação entre as partes (Mastenbroek, 1989). As táticas mais comuns neste momento são 

três: separar o negociador da conduta, evitar comportamentos que causem tensões 

desnecessárias e utilizar oportunidades para reduzir a tensão. 

Por fim, a última conduta complexa pretende obter uma dinâmica flexível, ao nível dos 

procedimentos (pretende criar comportamentos exploratórios que desenvolvam 

potencial integrativo). Neste caso concreto o dilema com que nos deparamos é a 

exploração versus evitação. Ao contrário das anteriores onde o perfil aconselhado se 

encontrava nos níveis intermédios, ter uma flexibilidade elevada ativa parece ser a 

conduta mais eficaz. Esta postura não implica que o negociador seja suave mas sim 

firme e flexível ao mesmo tempo. 

Mastenbroek (1989) propõe três grupos de táticas de exploração a ter em conta: tratar 

em simultâneo vários assuntos; fornecer uma solução a partir de uma plataforma global 

comum e criatividade. 

Mastenbroek (1989) identifica um quinto dilema do não comprometimento versus 

excesso de comprometimento. Embora algumas vezes seja apetecível deixar-se levar, 

corremos o risco de reduzir as oportunidades para conseguir resultados positivos com os 

adversários. 

A figura 11 resume de forma clara o modelo que acabamos de explicar. 
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Fig. 11 – Perfil de uma conduta de negociação eficaz, Mastenbroek (1989). Fonte:Cunha (2008). 

 

2.4.5. A perspetiva de Bazerman e Neale  

 

Bazerman e Neale (1993) advogam na sua proposta várias estratégias possíveis de 

utilização por parte do negociador, no âmbito da negociação racional. Os autores 

identificam a problemática dos enviesamentos cognitivos como maior limitação 

presente nos indivíduos envolvidos em um qualquer processo negocial, que lhes 

impedem de alcançar acordos eficazes. 

Na sua proposta os autores apresentam doze estratégias racionais para a consecução de 

acordos integrativos, que passamos a apresentar. 

1 – Criar confiança e partilhar informação. Em negociação partimos de forma geral 

de uma situação de desconfiança das partes envolvidas em negociação. O receio de 

fornecer informação importante caso nos enfrentemos uma negociação distributiva é 

real, perdendo assim vantagens competitivas. Todavia, se o objetivo é maximizar o 

benefício comum, é fundamental partilhar informação. 

Esta atitude não só permitirá superar os possíveis benefícios de uma negociação 

distributiva, como permitirá o surgimento de relações positivas entre as partes, 

fundamentais no mercado atual. 

2 – Fazer muitas perguntas. É uma estratégia básica que permite, no entanto, obter 

uma quantidade de informação deveras relevante mesmo que a contraparte se recuse a 
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responder. Uma resposta negada inclui de forma implícita informação que poderemos 

utilizar posteriormente. Nesta estratégia à que ter em conta os momentos certos para 

partilhar a informação para que não se vire em contra há nossa posição negocial. Não 

menos importante, a intenção de influenciar a contraparte durante o processo negocial 

leva os indivíduos a falar mais e a escutar menos, o que permite de forma rápida 

compreender os interesses da contraparte. 

3 – Ceder alguma informação. Numa primeira etapa é importante para estimular a 

partilha de informação entre as partes, fundamental para acordos integrativos com 

benefício para ambas as partes. Com uma atitude de este género é possível eliminar 

barreiras e bloqueios da outra parte. 

4 – Fazer simultaneamente várias ofertas. Se o negociador pretende avançar de forma 

mais rápida, não privilegiando a recolha de informação, nem o conhecimento dos 

interesses da contraparte, é fundamental que coloque na mesa várias opções e não 

apenas uma proposta. Desta forma consegue ancorar a negociação e obter informação 

valiosa sobre a preferência da contraparte em relação às propostas apresentadas. 

5 – Procurar arranjos posteriores ao acordo. Este conceito, criado por Raiffa (1982) 

define que os negociadores depois de alcançar um acordo aceitável para ambos, 

deveriam recorrer a terceiros para solicitar ajuda e encontrar um acordo o mais 

integrativo possível, sem colocar em causa o acordo já alcançado. Os autores 

preconizam que os negociadores devem procurar este “arranjo posterior ao acordo” sem 

recorrer a terceiros, como uma última etapa de um acordo integrativo. Importante 

garantir que caso as partes não vejam neste último, um acordo melhor, estejam 

obrigados a cumprir o primeiro. No caso contrário, ambas as partes vão beneficiar-se de 

um acordo mais vantajoso. 

As seguintes estratégias propostas pelos autores encontram-se no contexto de integração 

das dimensões integrativa e distributiva: 

6 – Utilizar as diferenças de expectativas para criar trocas percebidas como 

mutuamente vantajosas. Frequentemente os negociadores em questão não têm a 

mesma perceção da parte que lhes vai corresponder. Na opinião dos autores é relevante 

abordar o assunto “contrato contingente”. Por definição procuram o acordo entre 

negociadores com expectativas diferentes mas que não estão centrados na repartição 
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rígida do bolo, o que lhes permite obter alguma flexibilidade e mais possibilidades de 

chegar a um acordo. 

7 – Usar as diferenças em relação ao risco para criar trocas percebidas como 

mutuamente benéfica. Procura-se criar o máximo de alternativas para alcançar o 

acordo tendo em conta as distintas preferências das partes envolvidas em relação ao 

risco. Se uma parte é cautelosa e adversa ao risco é possível que esta limitação possa ser 

aproveitada para a negociação na medida em que qualquer garantia que a contraparte 

ponha em cima da mesa será bem recebida. 

8 – Usar as diferenças de preferência em relação ao tempo para criar trocas 

percebidas como mutuamente benéficas. Em negociação constatamos que o fator 

tempo pode transformar-se em uma oportunidade para a negociação. Esta situação é 

especialmente importante quando uma das partes assume uma posição de 

inflexibilidade, no entanto necessita por exemplo, que um determinado pagamento de 

um serviço se execute o mais rápido possível. Neste caso adotará uma postura que lhe 

permita receber o mais cedo possível. 

 

Para terminar Bazerman e Neale (1993) propõem ainda quatro estratégias adicionais 

baseadas na análise de Pruitt (1983a): 

9 – Pensar em somar questões à negociação para que haja mais possibilidades de 

realizar trocas mutuamente benéficas. Com esta estratégia o negociador pode obter o 

que procurava inicialmente compensando a contraparte, aumentando a possibilidade de 

um acordo benéfico para ambos. 

10 – Examinar se não há algum modo de reduzir os custos causados à outra parte 

por permitir o alcance do que se quer e vice-versa. O negociador, aceita reduzir ou 

eliminar um determinado custo da contraparte, em troca do que pretendia alcançar. 

11 – Considerar se há algum modo de reduzir ou eliminar a escassez do recurso 

que está a criar o conflito entre os negociadores. A introdução desta estratégia 

justifica-se sempre e quando se incorporam novos recursos, além de que os interesses de 

ambos não sejam incompatíveis. Caso tal situação se verifique o êxito desta estratégia 

será reduzido.  

12 – Procurar soluções novas para a negociação que, ainda que não satisfaçam as 

posições enunciadas por ambas as partes, convenham aos seus interesses 
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subjacentes. Redefinir o conflito assume-se como passo fundamental para desbloquear 

as posições iniciais, compreendendo melhor os interesses de cada parte e a descoberta 

de novas opções para encontrar a solução do problema. 

 

Bazerman e Neale (1993) creem que as doze estratégias por si definidas podem permitir 

aos negociadores encontrar soluções para os seus problemas. Acreditam portanto, que se 

as partes dispuserem de todas elas no processo a ineficácia negocial será reduzida. À 

semelhança de Pruitt e Mastenbroek já referenciados nos capítulos anteriores, a sua 

perspetiva procura igualmente obter resultados positivos em negociação o que fica claro 

na perspetiva da racionalidade negocial defendida pelos autores. 

 

2.5. Comentários finais 
 

A negociação encontra-se em todas as organizações a todos os níveis. Podemos 

encontrá-la ao nível interno, nas negociações entre os diversos departamentos, ou ao 

nível externo, na realização de contratos e parcerias com outras organizações. É 

importante clarificar que o sucesso de todas as negociações implica sempre um impacto 

positivo na organização.  

Num mercado cada vez mais conotado com a complexidade e mudança organizacional 

acelerada, principais impulsionadores de incerteza organizacional, a negociação 

representa atualmente uma competência fundamental para uma organização alcançar o 

sucesso. 

Assim, tendo em conta a importância da negociação no contexto organizacional e a 

necessidade de dotar os seus colaboradores de competências negociais, teremos como 

objetivo identificar os perfis negociais dos elementos dos departamentos de Marketing e 

de Vendas, com vista a poder realizar aferições relativas à sua relação e propor soluções 

plausíveis, à luz dos conceitos apresentados no presente capítulo.     

 

 

 

 

 

 



Eficácia Negocial, Marketing e Vendas: ... 

 

  76 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III   
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3.1. Introdução 

 

O presente estudo aborda a relação entre Marketing, Vendas e Negociação. Nesse 

sentido é dotado de algum carácter pioneiro e inovador no que respeita à realidade 

portuguesa e externa. É de salientar que diz respeito  a uma organização específica, uma 

multinacional da área da construção civil, sendo que o objeto de estudo empírico 

abrange  colaboradores oriundos de 19 países.  

O objetivo geral da investigação consiste em analisar as possíveis diferenças entre os 

departamentos de Marketing e de Vendas na multinacional Hilti AG no que respeita à 

eficácia negocial dos seus colaboradores na sua atividade diária (a qual inclui sempre 

tarefas de negociação externa e interna). Posteriormente, terminada a caracterização de 

ambos os departamentos, serão efetuadas aferições sobre a forma como interagem entre 

si tendo por base o seu perfil negociador. Com esta análise, pretendemos compreender 

como reagem perante situações de negociação na sua atividade profissional quotidiana, 

como gerem as relações de conflito com terceiros e finalmente encararemos a 

Negociação como solução possível para os problemas levantados. 

Assim sendo, os objetivos específicos serão:  

- averiguar a existência de diferenças entre os colaboradores dos departamentos de 

Marketing e de Vendas; 

- averiguar a possibilidade de existência de diferenças significativas entre colaboradores 

dos diferentes países considerados quanto à eficácia negocial dos mesmos; 

- analisar a eficácia negocial dos colaboradores da amostra selecionada em termos 

diferenciais nas dimensões enfatizadas pelos colaboradores dos departamentos 

Marketing e Vendas; 

- analisar as diferenças em termos de eficácia negocial tendo em consideração um 

amplo conjunto de variáveis sócio demográficas, nomeadamente sexo, idade, grau de 

habilitações literárias, experiência negocial e região de proveniência. 

  

Face ao objeto de estudo teórico delimitado e aos objetivos que acabamos de apresentar, 

as nossas opções metodológicas recaíram numa metodologia quantitativa, com recurso à 

técnica da escala de atitudes e opiniões através da aplicação de um instrumento que nos 

pareceu adequado à questão de partida e aos propósitos da investigação. O instrumento 
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utilizado foi o CEN II ao qual foi aplicada uma amostra de conveniência por nós 

selecionada. 

Procuramos estudar um fenómeno global, comum à grande maioria das empresas, numa 

realidade localizada e perfeitamente definida, de uma organização particular.  

A presente investigação centra-se assim numa só organização tendo sido objetivo da 

mesma que fosse realizado um estudo o mais aprofundado e abrangente possível sobre a 

empresa na qual o investigador exerce a sua atividade profissional desde 2000. 

Consideramos que tal aspeto ainda que dotado de subjetividade eventualmente acrescida 

em termos da análise que a seguir se produz, permitirá, por outro lado, uma riqueza 

analítica substancial pela abrangência de dimensões que este estudo nos permitiu 

vislumbrar.  

 

3.2. Hipóteses e variáveis 

 

Considerando o objetivo de estudo inicial e tendo em consideração todo um conjunto de 

investigações realizadas em Portugal com o CEN II (ver pág. 87 – Capítulo IV), foram 

consideradas as seguintes hipóteses: 

 

H1: Os resultados de eficácia negocial variam com o sexo dos inquiridos; 

H2: Espera-se que quanto maior a idade, maior a eficácia negocial dos inquiridos;  

H3: Os resultados obtidos estão diretamente ligados ao grau de habilitações literárias 

dos inquiridos; 

H4: A eficácia negocial varia em função do cargo desempenhado pelos colaboradores 

da organização; 

H5: O grupo de inquiridos com funções de Vendas é mais eficaz em negociação do que 

o grupo com funções de Marketing;   

H6: A eficácia negocial está diretamente relacionada com a experiência negocial de 

cada inquirido; 
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H7: Os inquiridos da área de Marketing pertencentes às organizações de mercado 

(M.O.´s)
1
 apresentam maior eficácia negocial que os elementos pertencentes à sede 

social (Hilti AG);  

H8: Os inquiridos pertencentes à região E2 (M.O. Portugal, M.O. Espanha, M.O. 

França,  M.O. Bélgica e Luxemburgo) apresentam níveis de eficácia negocial superiores 

aos restantes colegas; 

H9: Os inquiridos pertencentes à M.O. Portugal e M.O. Espanha com funções de 

Vendas é o mais eficaz em negociação; 

H10: Os inquiridos pertencentes à M.O. Portugal e M.O. Espanha com funções de 

Marketing é o mais eficaz em negociação; 

 

Em relação às variáveis, temos como dependente a eficácia negocial dos indivíduos que 

compõem a amostra sendo a mesma aferida através dos resultados que os sujeitos 

obtiveram por dimensão e no total em termos da sua pontuação (mensurado pelo 

somatório da pontuação de todos itens e que varia entre 42 e 210). 

Consideram-se as seguintes variáveis independentes: Sexo: a amostra é constituída por 

indivíduos de ambos os sexos (feminino e masculino). Idade: definimos 4 grupos 

etários, menos de 25 anos, de 25 anos a 35 anos, de 36 anos a 50 anos e com mais de 50 

anos. Estado Civil: categorizados, atendendo aos resultados obtidos, em Solteiro, 

Casado e Outro. Habilitações Literárias: considerados 5 níveis tendo em conta o 

número de anos de escolaridade, Ensino básico (nove anos de escolaridade), Ensino 

secundário (12 anos de escolaridade), Ensino superior –Bacharelato (3 anos), Ensino 

superior – Licenciatura (5 anos) e Ensino superior – Pós Graduação, Mestrado e 

Doutoramento (+ de 5 anos). Função Atual: agrupadas em 14 grupos de atividade: 

Diretor de Vendas, Chefe de Vendas, Técnico Comercial, Técnico comercial HC, 

Outras funções ligadas às vendas, Diretor de Marketing, PLS Manager, Trade Manager, 

Gestor de Produto, Responsável de comunicação; Brand Manager, Fleet Management 

Manager, Market Reach & Marketing Inteligence Manager, Outras funções ligadas ao 

Marketing. Anos de experiência negocial: agrupados em 5 categorias de resposta 

possíveis, até 1 ano, de 1 ano a 5 anos, de 6 anos a 10 anos, de 11 a 20 anos e mais de 

20 anos. Finalmente a Organização na qual trabalha: definida como possibilidade de 

                                                 
1
 Market Organization 
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resposta a sede social e todas as organizações de mercado que a empresa detém à escala 

mundial.    

De referir que se utilizou como regra a classificação interna da própria empresa 

multinacional em estudo. Desse modo definimos como região E2, Portugal, Espanha, 

França, Bélgica e Luxemburgo, tal como já o assinalamos. 

 

3.3. Instrumento e procedimentos 

 

Partindo da génese da investigação em curso, foi selecionada a técnica do teste de 

atitudes e opiniões, tendo sido utilizado como instrumento de recolha de dados o 

referido questionário CEN II. 

Dada a dispersão geográfica do universo em análise, o questionário foi disponibilizado 

em formato electrónico e colocado on-line, na página www.kwiksurveys.com, tendo-se 

recorrido ao envio do link por email (ver anexo A). Procurou-se, de igual modo, 

garantir, por um lado, o anonimato das respostas e, por outro, um elevado número de 

respostas num curto espaço de tempo. Ainda assim, neste caso particular, a recolha das 

respostas exigiu em muitos casos uma prévia autorização por parte de elementos do 

Management Team das organizações, aspeto que, embora tratando-se de um 

procedimento habitual neste tipo de organizações, protelou a obtenção das respostas (as 

quais foram obtidas entre novembro de 2011 e julho de 2012).  

De referir que foram apenas inquiridos os colaboradores para os quais conseguimos 

obter autorização superior, pelo que nem sempre foi possível alcançar o número de 

pessoas inicialmente pretendido em todos os países. O universo total de indivíduos a 

trabalhar nos departamentos relevantes ronda os 13.000, tendo sido possível enviar o 

questionário a cerca de 700 elementos. 

O questionário, enquanto técnica de investigação social, foi adotado nesta investigação 

pelas vantagens de permitir recolher informação em quantidade e qualidade num curto 

espaço de tempo, qualificar variáveis e formar grupos homogéneos. Como principais 

desvantagens encontramos a dificuldade na sua concepção visto que temos de 

considerar vários parâmetros: a quem se aplica, o tipo de questões a incluir, tipo de 

respostas pretendidas e o assunto abordado. A elevada taxa de não respostas é uma 

http://www.kwiksurveys.com/
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realidade que estará sempre presente e diretamente relacionada com a clareza das 

questões, natureza da pesquisa e formação dos inquiridos (Barros, 2006). 

O Questionário de Eficácia em Negociação II (CEN II) (ver anexo B), de autoria de 

Cunha (2000), tem por base o CEN – Cuestionário de Eficácia Negociadora concebido 

por Serrano e Rodríguez, em 1989, em Espanha.  

Pela primeira vez foram utilizadas cinco versões do CEN II (Português, Espanhol, 

Inglês, Francês e Alemão) (ver anexo B), fruto da abrangência pretendida para aplicar o 

inquérito à escala mundial. Constatamos, portanto, certo carácter original no trabalho 

realizado.  

Tendo em conta o carácter multilinguístico deste questionário e a inovadora inclusão 

das versões francesa e alemã, estamos conscientes de que tal pode constituir uma 

possível limitação na discussão e análise de resultados. No entanto, neste trabalho, 

considerou-se pertinente investigar amostras de países dessas duas línguas a título 

experimental. 

O passo seguinte passa pelo tratamento estatístico dos dados obtidos através do software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), suporte indispensável desta análise.   

 

3.3.1. CEN II - Questionário de Eficácia em Negociação II 

  

O CEN II teve como ponto de partida o CEN concebido por Serrano e Rodríguez, em 

1989, destinado a medir a eficácia do processo negocial. Na sua origem esteve o desejo 

de obter um instrumento fiável que permitisse medir a conduta negociadora que, 

entendida de uma forma global, permite relacionar as pontuações obtidas com outras 

relativas a diferentes aspetos da negociação.  

Como suporte conceptual do CEN, encontramos o modelo de negociação proposto por 

Mastenbroek em 1987 e 1989, tendo ainda incorporado abordagens de outros autores, 

nomeadamente Bazerman e Neale (1993), Bercovich (1984) e Greenhalgh (1987). 

Importa referir que este encontra fundamento teórico nas quatro dimensões propostas 

por Mastenbroek (1987) no seu modelo de conduta negocial: alcançar resultados 

eficazes, influência no equilíbrio de poder, criação de um clima construtivo e obtenção 

de uma dinâmica flexível. 
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Serrano e Rodríguez, em 1989, elaboraram um primeiro questionário com 120 questões, 

30 por cada dimensão do Modelo de Negociação eficaz de Mastenbroek. Posteriormente 

foi aferido por um grupo de avaliadores especializados cuja opinião permitiu eliminar as 

questões que não se enquadravam nos parâmetros de convergência (indivíduos adultos 

com grande diversidade relativamente ao seu nível sociocultural, podendo apresentar ou 

não experiência de negociação coletiva (Cunha, 2000; Cunha, 2008). 

Rodríguez (1990) com recurso a uma amostra de 82 negociadores eficazes (oriundos de 

várias partes de Espanha) e outra de 209 estudantes universitários conseguiu aferir de 

forma positiva a consistência interna da escala, bem como a fidelidade e a validade 

preditiva e de conteúdo da mesma. 

Estas primeiras investigações permitiram consolidar um instrumento formado por 40 

questões, com níveis satisfatórios de fiabilidade e validade que lhe permite ser aplicado 

a futuros estudos com o firme objetivo de continuadamente se aperfeiçoar até se 

alcançar uma versão definitiva (Serrano, 1996a). 

Em 1996, Cunha aplicou, pela primeira vez, esta versão a uma amostra da população do 

Porto com o firme propósito de avaliar a hipótese de os indivíduos com mais 

experiência negocial obterem maior pontuação na referida escala. Procurou ainda medir 

a conduta de negociação eficaz dos indivíduos em situações sociais, fossem eles 

especialistas ou não neste tipo de interação social. Partindo de uma amostra de 204 

indivíduos foi possível obter resultados estatisticamente bastante significativos, 

demonstrando uma elevada fiabilidade das escalas aplicadas. 

Posteriormente Cunha (2000), realizou nova investigação com o objetivo de aferir o 

CEN II e alcançar uma versão definitiva deste instrumento. De destacar que esta nova 

versão incorporou uma quinta dimensão: a perspetiva racional da negociação, defendida 

por Bazerman e Neale (1993). A amostra era constituída por cerca de 700 indivíduos, 

dividida em sub-amostras segundo o grau de experiência negocial. A amostra foi 

recolhida na Península Ibérica o que permitiu de uma forma exploratória,  analisar o 

carácter transituacional e inter-cultural da escala. Os resultados obtidos revelaram uma 

validez e fiabilidade elevadas e uma estrutura fatorial congruente com o modelo teórico 

de base. Mais recentemente, Silva (2002), Barros (2006) e Pereira (2008) aplicaram o 

CEN II em diferentes amostras da população portuguesa tendo também obtido 

resultados muito satisfatórios.  
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O CEN II é composto por um total de 42 questões, sendo 10 redigidas em sentido 

contrário ao das premissas da eficácia negocial e as restantes 32 elaboradas num sentido 

positivo. As pontuações dos inquiridos podem oscilar entre um mínimo de 42 pontos e 

um máximo de 210 pontos.  

A escala é de tipo Likert correspondendo a cada pergunta uma escala de atitude com 5 

opções representadas da seguinte forma: 1 – Discordo fortemente; 2 – Discordo; 3 – 

Indiferente; 4 – Concordo; 5 – Concordo fortemente. 

Este tipo de escala tem por base um pressuposto teórico segundo o qual uma atitude 

define-se como uma disposição do sujeito em direção a uma ação manifestada, por 

outras palavras, a forma como atua em contextos sociais determinados ou atua a 

favor/contra pessoas, objetos, organizações, etc. É, portanto, uma escala sumativa que 

se propõe especificar a valência da atitude. 

As escalas de Likert apresentam diversas vantagens: construção simples e pouco 

morosa; fiabilidade e validade elevadas; facilidade em estabelecer graduações de 

resposta; uso de perguntas que não se encontram relacionadas de forma direta com as 

atitudes que se pretendem medir e finalmente as possíveis respostas a cada uma das 

perguntas permite um grau de informação mais elevado da atitude em análise. 

    

3.4. Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

No total foram obtidas 251 respostas ao inquérito das quais 205 foram consideradas 

válidas. Em nossa opinião, este resultado permite aferir um elevado interesse por parte 

da população alvo da pesquisa que, na sua maioria, se preocupou em responder a todas 

as questões. Como já referido anteriormente, o universo total de indivíduos a trabalhar 

nos departamentos relevantes ronda os 13.000, tendo sido possível enviar o questionário 

a cerca de 700 elementos.  

Prosseguindo a análise através das 

variáveis sociodemográficas, constata-mos 

que a amostra é constituída por 169 

elementos do sexo masculino e 36 

elementos do sexo feminino. O resultado 

espelha a realidade da organização que é 
Gráfico 1 – Distribuição da amostra por sexo 
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efetivamente formada por uma maioria de indivíduos do sexo masculino. Importa, no 

entanto, destacar que nos últimos anos se tem assistido a uma crescente incorporação de 

elementos  do sexo feminino, desmistificando um pouco a crença de que o mercado da 

construção civil se encontra fechado e pouco recetivo a elementos deste sexo. 

Responderam ao questionário 2 elementos 

do grupo etário de menos de 25 anos; 100 

elementos do grupo etário de 25 anos a 35 

anos; 91 elementos do grupo etário de 36 

anos a 50 anos; 12 elementos do grupo 

etário com mais de 50 anos. Trata-se de 

uma organização que aposta, de forma 

clara, nos jovens dispostos a assimilar os 

valores da organização sem, no entanto, descurar a necessidade de um forte coletivo de 

pessoas maduras que proporcionam à organização um equilíbrio fundamental.  

 Através da análise do estado civil dos 

inquiridos constatamos que 56 são 

solteiros, 132 são casados e 17 possuem 

outro estado civil não especificado. 

A análise das habilitações literárias dos 

inquiridos permite-nos aferir que 8 

elementos alcançaram o ensino básico 

(até nove anos de escolaridade), 42 

elementos alcançaram o ensino secundário (até 12 anos de escolaridade), 22 elementos 

alcançaram o ensino superior ao nível do bacharelato, 62 elementos alcançaram o 

ensino superior ao nível da licenciatura e 71 elementos alcançaram o ensino superior ao 

nível da pós-graduação (mestrado ou doutoramento). De destacar o elevado grau de 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por idade 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por estado civil 

Gráfico 4 – Distribuição da amostra por habilitações 

escolares 
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formação dos elementos da organização na medida em que 75% possuem formação 

superior e o maior grupo é constituído por elementos com formação ao nível da pós-

graduação, mestrado ou doutoramento. 

A análise das funções desempenhadas na organização indica que responderam ao 

questionário 4 Diretores de Vendas, 41 Chefes de Vendas, 63 Técnicos Comerciais, 2 

Técnicos Comerciais de HC, 10 profissionais de outras funções ligadas às Vendas, 4 

Diretores de Marketing, 8 PLS Managers, 5 Trade Managers, 41 Gestores de Produto, 3  

 

Responsáveis de Comunicação; 1 Brand Manager, 1 Fleet Management Manager, 4 

Market Reach & Marketing Inteligence Managers e 18 profissionais de outras funções 

ligadas ao Marketing. Em suma, foram obtidos 120 inquéritos de indivíduos ligados às 

Vendas e 85 inquéritos de colaboradores ligados ao Marketing. 

Os anos de experiência negocial são sem dúvida uma das variáveis de maior interesse 

estatístico. No grupo até um ano 

encontramos 9 inquiridos, de 1 ano a 5 

anos encontramos 40 indivíduos, de 6 

anos a 10 anos encontramos 69 

inquiridos, de 11 a 20 anos encontramos 

57 inquiridos e mais de 20 anos 

encontramos 30 indivíduos. 

Gráfico 5 – Distribuição da amostra por função desempenhada  

Gráfico 6 – Distribuição da amostra por anos de  

experiência negocial 
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Finalmente a última variável permite-

nos identificar a organização de onde 

provêm os inquiridos: 

- 17 da Central no Liechtenstein,  

- 1 da M.O. Austrália,  

- 2 da M.O. Belux,  

- 13 da M.O. Brasil,  

- 1 da M.O. Bulgária,  

- 1 da M.O. Chile,  

- 1 da M.O. Emirates,  

- 20 da M.O. França,  

- 15 da M.O. Alemanha,  

- 17 da M.O. Inglaterra,  

- 4 da M.O. Itália,  

- 1 da M.O. México,  

- 3 da M.O. Holanda,  

- 2 da M.O. América do Norte,  

- 41 da M.O. Portugal,  

- 59 da M.O. Espanha,  

- 1 da M.O. Suécia,  

- 1 da M.O. Suíça  

- 5 de outros países.  

Em total foram obtidas respostas provenientes de 19 organizações espalhadas pelos 

vários continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição da amostra por organização 

na qual trabalha  
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4.1. Análise das Qualidades Psicométricas do CEN II 

 

No presente sub-capítulo será efetuada a análise das qualidades psicométricas do CEN 

II, sendo que para a mesma foram consideradas a análise de validade, da fiabilidade e a 

sensibilidade, qualidades importantes num instrumento, através do programa estatístico 

SPSS 20.  

As análises estatísticas descritivas e inferenciais realizadas reportam sempre ao número 

total dos indivíduos da amostra. Adicionalmente concretizamos uma análise da 

fidelidade do CEN II tendo em conta a língua na qual responderam os mesmos (e muito 

especialmente no caso das versões em francês e alemão pela primeira vez utilizadas), 

apesar do reduzido número de respondentes nessas mesmas línguas foi possível alcançar 

resultados. 

É fundamental salientar que a análise das qualidades psicométricas do CEN II é 

efectuada devido ao facto de existirem pela primeira vez versões em novas línguas e os 

sujeitos da amostra serem provenientes de países nos quais o CEN II nunca havia sido 

aplicado. Acreditamos que pode constituir um dos elementos de maior enriquecimento 

do presente trabalho.  

  

4.1.1. Análise da Validade do CEN II 

 

Chamamos validade à demonstração empírica da existência efetiva de relação entre 

preditores e critérios, no que respeita à correlação entre ambos, assumindo que os 

critérios confirmam a existência da característica (Rodríguez, 1990). 

O CEN II é válido ao nível preditivo, sempre e quando consiga demonstrar capacidade 

de diferenciação entre os diferentes grupos de negociadores (mais experientes e menos 

experientes), através dos resultados obtidos. 

Um passo prévio ao cálculo da validade é a análise de comparações das magnitudes dos 

coeficientes de correlação observados com as magnitudes dos coeficientes de correlação 

parcial, precedida pelo teste de Barlett (com valores de 2505.5, com um nível 

significância de 0.00, logo bastante significativo) e da análise da matriz de correlações 

pelo teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (com um resultado de 0.756). 
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Com base nos resultados obtidos, constatamos a existência de uma boa adequação da 

amostra, pelo qual podemos avançar para a análise fatorial. 

De modo a avaliar a validade de constructo (se o instrumento avalia o que se pretende 

avaliar) efetuou-se a Análise Fatorial Exploratória mediante o método de extração dos 

componentes principais com rotação varimax, aplicando a regra de Kaiser. 

 

 
 Componentes Principais 

Itens  1 2 3 4 5 Percentagem de 

Variância 

Variância 

Acumulada% 

1 - - 0.458 - - 16.661 (Factor 1) 16.661 

2 - - - 0.616 - 7.319 (Factor 2) 23.980 

3 - - - 0.567 - 5.213 (Factor 3) 29.193 

4 - - - - 0.349 4.581 (Factor 4) 33.775 

5 - - - - 0.383 4.166 (Factor 5) 37.941 

6 - - 0.526 - -   

7 - - - - 0.399   

8 - 0.287 - - -   

9 - - 0.523 - -   

10 - - - 0.414 -   

11 - 0.468 - - -   

12 - 0.427 - - -   

13 - 0.776 - - -   

14 - 0.556 - - -   

15 - 0.476 - - -   

16 - - 0.652 - -   

17 - - 0.469 - -   

18 - - - - 0.364   

19 - - - 0.524 -   

20 0.494 - - - -   

21 - 0.601 - - -   

22 0.659 - - - -   

23 0.322 - - - -   

24 0.540 - - - -   

25 0.541 - - - -   

26 0.385 - - - -   

27 - - 0.610 - -   

28 0.565 - - - -   

29 0.537 - - - -   

30 0.435 - - - -   

31 - - 0.691 - -   

32 - 0.748 - - -   

33 - - - 0.496 -   

34 - - - 0.461 -   

35 - - - - 0.432   

36 0.550 - - - -   

37 0.650 - - - -   

38 0.247 - - - -   

39 - 0.267 - - -   

40 0.395 - - - -   

41 0.438 - - - -   

42 0.539 - - - -   

Quadro 1 – Análise fatorial exploratória do CEN II 
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Obteve-se um total de 14 fatores que explicam 64.47% da variância total, porém 

delimitou-se a estrutura fatorial do CEN II aos cinco fatores inicialmente propostos que 

explicam 37.94% (Quadro 1). Apenas se irão considerar os itens com carga fatorial 

superior a 0.30 (nível fatorial admissível, ainda que o nível mais rigoroso fosse de 0.50). 

Da extração verificou-se que o fator 1 explica 16.6% da variância total e dele fazem 

parte os itens 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 41 e 42. O fator 2 explica 7.3 

% e integra os itens 11, 12, 13, 14, 15, 21 e 32. O fator 3 é composto pelos itens 1, 6, 9, 

16, 17, 27 e 31, explicando 5.2% da variância. O fator 4 é constituído pelos itens 2, 3, 

10, 19, 33, e 34 e explica 4.6 % da variância. Por fim, o fator 5 reúne os itens 4, 5, 7, 18 

e 35, explicando 4.2 % da variância.  

Os itens apontados acima apresentam uma carga fatorial satisfatória, sendo superiores a 

0.30 (o máximo foi de 0.776 e o mínimo de 0.322), o que indica que cada um dos itens 

representa bem o fator ao qual pertencem, contribuindo para avaliar o constructo 

pretendido. Estes dados denotam que o instrumento em causa apresenta boas 

características psicométricas em termos de validade. 

Note-se que nesta análise os itens que fazem parte dos 5 fatores não correspondem à 

atribuição de itens assumida para cada fator em estudos anteriores acerca do CEN II 

(situação comum, visto que se trata de uma amostra diferente das demais utilizadas nos 

restantes estudos, que sendo, no caso da presente investigação, uma amostra de âmbito 

marcadamente internacional conjuga diferentes intervenientes culturais). Tendo em 

consideração os itens que compõem cada um dos fatores, estes devem ser renomeados.  

 

Quadro 2 – Itens do CEN II que formam o Fator 1 – “Firme-flexibilidade procedimental”  

20. Costumo fazer uma procura criativa de soluções para os problemas. 

22. Procuro trocar informação acerca dos objectivos e soluções propostas por ambas as partes. 

23. Escolho selectivamente os exemplos que dou, de modo a obter o que pretendo. 

24. É útil iniciar a negociação com uma troca de informações acerca de interesses e prioridades. 

25. Estou atento a alternativas para melhorar a minha iniciativa na negociação. 

26. O meu estilo de negociação predominante baseia-se no bom senso e no argumento. 

28. Sempre que possível, sublinho os interesses mútuos de ambas as partes. 

29. Participo sempre activamente na negociação, pois isso traz bons resultados. 

30. Para negociar bem há que partir do princípio de que o oponente não tem razão.(I) 

36. Tento ter uma certa flexibilidade nos meios para alcançar o acordo, sem fugir, todavia, dos meus próprios 

objectivos. 

37. É muito importante trabalhar em conjunto na procura de interesses comuns nos aspectos que se negoceiam. 

40. Quando se atinge o "ponto morto" da negociação é muito útil solicitar um descanso para discutir as coisas com 

um café e num ambiente menos "formal". 

41. Antes de iniciar a reunião ou nos intervalos da mesma, procuro criar um ambiente descontraído com os meus 

adversários sobre assuntos pessoais ou notícias da actualidade. 

42. Costumo participar activamente nas sessões de negociação. 

Quadro 1 – Análise factorial exploratória do CEN II 
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O fator 1, constituído pelos itens mencionados no quadro 2, explica 16.6% da variância 

total, demonstrando uma clara tendência para a flexibilidade procedimental 

promovendo uma dinâmica flexível entre os negociadores. O negociador procura 

claramente o acordo com a contraparte através de concessões mútuas que impactem de 

forma positiva os interesses de ambas partes, sem contudo esquecer os interesses 

próprios. De uma forma geral os itens vão de encontro ao conceito de “firme-

flexibilidade” de Pruitt (1983b), tais como os itens 20, 22, 29, 36, 37 e 42, pelo que 

cremos que está alinhado com a quarta dimensão do modelo de Mastenbroek (1989) 

segundo o qual a negociação eficaz passa pela flexibilidade procedimental.    

 

Quadro 3 – Itens do CEN II que formam o Fator 2 – “Tentativa de obtenção de resultados 

substanciais” 

 

O fator 2, constituído pelos itens mencionados no quadro 3, explica 7,3% da variância 

total, no qual a principal finalidade é a troca de informações, procura de soluções e 

conciliação de interesses das partes. Os itens 13 e 15 mostram uma atitude de clara 

defesa dos interesses próprios e, de forma simultânea, a procura de alternativas 

aceitáveis para ambos os lados, evidentes no item 11, 12 e 14, deixando patente a 

postura de firme-flexibilidade de Pruitt (1983b). Esta procura, perseverante e positiva de 

resultados positivos está em linha com a primeira dimensão do modelo de Mastenbroek 

(1989), que se define pela obtenção de resultados substanciais. 

 

Quadro 4 – Itens do CEN II que formam o Fator 3 – “Procurar influenciar o equilíbrio de poder” 

 

11. É muito importante analisar os interesses subjacentes de ambas as partes para se conseguir alcançar o acordo. 

12. Procuro sempre buscar novas soluções para o problema de maneira a chegar ao acordo. 

13. Preocupo-me em saber quais os riscos e custos que as propostas que faço colocam à outra parte. 

14. Proponho-me frequentemente tentar compatibilizar os interesses de grande prioridade de ambas as partes. 

15. É conveniente criar segurança na outra parte, se se quer obter um acordo satisfatório por um longo período. 

21. Preocupo-me em testar os interesses da outra parte de modo a descobrir as suas prioridades. 

32. Preocupo-me em facultar a imagem de que sou um negociador fiável e credível. 

1. Faço ameaças inequívocas, demonstrando que as minhas decisões são irreversíveis.(I) 

6. Criar impaciência ou agitação no opositor, leva a que se consigam bons resultados.(I) 

9. Frequentemente, ameaço quebrar a negociação se a outra parte não aceita uma minha proposta.(I) 

16. Às vezes, sugiro que perco a paciência de modo a obter mais da outra parte.(I) 

17. De vez em quando, convém agir de modo inconsistente e confuso.(I) 

27. Frequentemente, é conveniente ser arrogante e ameaçar a outra parte.(I) 

31. Por vezes, exagero na minha impaciência de modo a pressionar os meus adversários para concederem no que 

pretendo.(I) 
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O fator 3, constituído pelos itens mencionados no quadro 4, explica 5,2% da variância 

total, sendo de destacar um claro recurso a táticas de menor dureza por parte dos 

negociadores envolvidos na amostra e que se reflete nos itens presentes no fator. 

Táticas duras, de confrontação são claramente preteridas pelos negociadores em causa 

possivelmente consideradas como uma fonte e não a solução de problemas. Esta postura 

oferece margem de manobra à negociação, o que está em linha com a segunda dimensão 

do modelo de Mastenbroek (1989), influir sobre o equilíbrio de poder.  

 

Quadro 5 – Itens do CEN II que formam o Fator 4 – “Desenvolvimento de um clima construtivo” 

 

O fator 4, constituído pelos itens mencionados no quadro 5, explica 4,6% da variância 

total, estando os seus itens diretamente relacionados com uma clara preocupação no 

desenvolvimento de um clima construtivo fundamental para o processo negocial 

evitando tensões, atitudes hostis ou comportamentos agressivos que possam gerar 

posturas defensivas na contraparte. Os itens 2, 3, 19, 33 e 34, são um exemplo claro 

dessa atitude legitimando de forma clara a terceira dimensão do modelo de negociação 

eficaz de Mastenbroek (1989). 

 

Quadro 6 – Itens do CEN II que formam o Fator 5 – “Estabelecimento de uma perspetiva racional 

de negociação” 

 

O fator 5, constituído pelos itens mencionados no quadro 6, explica 4,2% da variância 

total, encontra-se alinhado com a perspetiva de Bazerman e Neale (1993) que defende 

uma maior racionalidade por parte do negociador evitando a racionalidade decisiva 

suportada por tendências distorcidas que bloqueiam a celebração de acordos eficazes 

(Cunha, 2000).  

 

2. Demonstro interesse no bem-estar do meu oponente e vontade de encontrar soluções harmoniosas. 

3. Promovo a comunicação aberta, revelando honestamente as informações necessárias ao acordo mútuo. 

10. Estabelecer prioridades entre os assuntos é essencial para se fazerem boas trocas. 

19. Procuro elogiar o meu oponente nos aspectos positivos que percebo nas suas ideias, apresentação, 

comportamento, etc. 

33. Elogio e faço apreciações à outra parte se sinto que teve uma boa postura. 

34. É muito importante estabelecer uma boa relação com o oponente, evidenciando-lhe que se aposta na 

credibilidade e na mútua dependência. 

4. O bom negociador deve procurar a derrota do seu oponente.(I) 

5. Escuto atentamente a outra parte, de modo a certificar-me da possibilidade de articular interesses entre ambos. 

7. A frase "O que é bom para a outra parte é mau para mim" está quase sempre certa.(I) 

18. Para se alcançar o acordo é muito útil expressar gostos comuns e sublinhar as semelhanças com o oponente. 

35. Quando tenho de advertir os meus opositores sobre algo, evito fazê-lo de modo irritado ou sarcástico 
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4.1.2. Análise da Fidelidade do CEN II 

 

A fidelidade dos resultados obtidos é fundamental, na medida em que nos indica 

claramente se a informação é ou não exata e de confiança (Almeida e Freire, 1997). 

Para investigar a fidelidade da escala, efetuou-se a análise verificando a consistência 

interna do instrumento (através do Alpha de Cronbach e das correlações entre os itens) e 

a análise de fidelidade “split-half” através do coeficiente de correlação de Spearman-

Brown. 

Conferiu-se um Alpha de Cronbach para a globalidade da amostra de 0.84. Verifica-se 

ainda um valor de correlação de Spearman de 0.798, bastante significativo e positivo, à 

semelhança de anteriores estudos.  

Os resultados obtidos confirmam, uma vez mais, a boa consistência interna do CEN II, 

como se pode comprovar no Quadro 7, onde se encontram disponíveis resultados de 

anteriores estudos. 

Importa mencionar que os fatores constituintes do CEN II apresentam um alpha de 

Cronbach de 0.65 (nível bom).  

 Estudos com o CEN II Alpha de Cronbach Coeficiente de Spearman-Brown 

 

Cunha (2000) 

 

0.91*/0.89** 

 

0.72*/0.69** 

Silva (2002) 0.81 0.74 

Barros (2006) 0.77 0.72 

Pereira (2008) 

Presente Estudo 

0,84 

0.84*** 

0,78 

0.798*** 

   *     Estudo com Portugueses 

    **   Estudo com Espanhóis 

    *** Estudo com várias nacionalidades 

Quadro 7 – Coeficientes de α de Cronbach e Spearman do CEN II em diferentes estudos 

 

Para a escala global observam-se as correlações item-total, nas quais se verifica que os 

valores variam de 0.077 a 0.607, logo de fracas a fortes, sendo que o item que menos se 

relaciona com a escala total é o 18 “Para se alcançar acordo é muito útil expressar 

gostos comuns”.  

Nas correlações inter-item verifica-se que os valores variam de -0.202 e 0.548, portanto, 

relações de associação de fracas a moderadas. Embora existam correlações fracas, de 

facto nunca há inexistência de correlação entre os itens e entre estes e a escala total. 
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Analisaram-se ainda as correlações inter-item tendo em conta os fatores do CEN II no 

Quadro 8, com valores entre 0.078 e 0.46, averiguando que as dimensões “Tentativa de 

obtenção de resultados substanciais” (Fator 2) e a “Procura de influenciar o equilíbrio 

do poder” (Fator 3), são as que têm uma correlação mais fraca (0.078), mas ainda assim 

existente. As demais dimensões apresentam entre si correlações relativamente 

moderadas. 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

Fator 1 1.000 0.423 0.327 0.464 0.313 

Fator 2 0.423 1.000 0.078 0.309 0.192 

Fator 3 0.327 0.078 1.000 0.208 0.232 

Fator 4 0.464 0.309 0.208 1.000 0.404 

Fator 5 0.313 0.192 0.232 0.404 1.000 
 

Quadro 8 - Correlações inter-item relativamente às dimensões do CEN II 

 

Nas correlações item-total relativas aos fatores do CEN II (Quadro 9) verifica-se 

correlações de 0.305 a 0.585, logo moderadas e satisfatórias.   

Todos estes aspetos permitem inferir que cada item e fator contribuem com informação 

nova e não redundante para avaliar o que é pretendido, dando origem a um instrumento 

que reúne precisão.  

 
Correlação 

Item-Total 

Alpha de Cronbach 

se item eliminado  

 

Fator 1 - Firme-flexibilidade procedimental 

 

0.585 

 

0.506 

Fator 2 - Tentativa de obtenção de resultados substanciais 0.370 0.618 

Fator 3 - Procurar influenciar o equilíbrio de poder 0.305 0.653 

Fator 4 - Desenvolvimento de um clima construtivo 0.512 0.581 

Fator 5 - Estabelecimento de uma perspetiva racional de negociação  0.397 0.617 

 

Quadro 9 - Correlações item-total relativas às dimensões do CEN II 

 

O presente estudo foi realizado com uma amostra internacional de colaboradores e, 

como tal, pretendeu-se adequar o questionário CEN II aos participantes, nomeadamente 

no que se refere à língua utilizada no mesmo. De modo a tornar a leitura e subsequente 

preenchimento do questionário mais adequada aos respondentes, o CEN II foi 

administrado em 5 línguas diferentes, designadamente Português, Inglês, Espanhol, 

Alemão e Francês.  
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Como ocorreu esta particularidade, pretende-se efetuar uma análise para apurar a 

fidelidade do instrumento através do Alpha de Cronbach e do coeficiente de correlação 

de Spearman-Brown (Quadro 10). 

Verificam-se valores de Alpha de Cronbach e de Spearman elevados e significativos, 

que atestam a boa consistência interna do CEN II quando aplicado em línguas distintas. 

Língua utilizada no CEN II Alpha de Cronbach Coeficiente de Spearman-Brown 

Português 0.87 0.85 

Inglês  0.79 0.74 

Espanhol 0.87 0.77 

Alemão 0.75 0.77 

Francês 0.85 0.82 

 

Quadro 10 – Análise de fidelidade do CEN II em função da língua utilizada 

 

4.1.3. Análise da Sensibilidade do CEN II 

 

A sensibilidade do instrumento mede-se pela forma como os resultados obtidos estão 

distribuídos e permitem a diferenciação entre os sujeitos (Almeida e Freire, 1997).  

Para avaliar o poder de discriminação deste instrumento, efetuou-se o teste Kolmogorov 

– Smirnov (KS - método de distribuição normal) e a análise dos valores de assimetria e 

curtose.  

No teste KS verifica-se que p>0.05 (0.762) (Quadro 11), não significativo, logo a 

distribuição da amostra poderá ser considerada normal. Embora o teste anterior nos 

aponte para a normalidade da distribuição, considerando a assimetria (Skewness = -

0.247) verifica-se que a maior parte dos valores podem estar concentrados à direita da 

média. Quanto à curtose (0.599) verifica-se que a distribuição é leptocúrtica (elevada 

possibilidade de valores extremos). 

 

Teste Kolmogorov – Smirnov (KS) Assimetria  Curtose  

0.762* -0.247 0.599 

* p>0.05 

Quadro 11 – Teste KS, valores de assimetria e de curtose. 
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4.2. Análise das hipóteses em estudo 

 

4.2.1. Eficácia Negocial e Sexo 

 

Foi inicialmente proposta a hipótese de que a eficácia negocial varia consoante o sexo 

do respondente (H1). De modo a verificar a hipótese levantada, efetuou-se uma análise 

diferencial das médias de ambos os sexos através do Teste t de student.  

Quadro 12 – Teste t para diferenças na Eficácia Negocial em função do sexo  

 

Ainda que a média do sexo masculino seja ligeiramente superior à do sexo feminino, ao 

observar o Quadro 12 pode verificar-se que o p value=0.74, superior ao valor de 

referência (sig=0.05) é não significativo. Isto permite-nos mencionar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias de ambos os grupos. Neste 

sentido, os resultados da eficácia negocial não parecem variar em termos de sexo do 

respondente. Assim sendo os resultados obtidos refutam a H1.  

Encontram-se em linha com a maioria dos estudos realizados com o CEN II por Cunha 

(2000), Silva (2002) e Pereira (2008), sendo a única exceção o estudo realizado por 

Barros (2006).  

Cunha (2008) destaca a propósito das diferenças em função do género dos indivíduos, 

que não se encontraram diferenças significativas pelo qual não se pode comprovar que 

os homens negociadores são mais ou menos eficazes que as mulheres, apesar da 

perceção de conflito de ambos ser diferente (os primeiros claramente mais focados na 

maximização de resultados e as segundas na conservação da relação).    

Na amostra, homens e mulheres apresentam níveis semelhantes de eficácia no processo 

de negociação. O mercado específico da construção civil onde atua a empresa Hilti AG 

é essencialmente composto por elementos do sexo masculino e, nos últimos anos, tem-

se assistido a um aumento de contratações de elementos do sexo feminino. Hoje em dia 

nas organizações Hilti, os elementos de sexo feminino assumem um papel importante 

 Masculino Feminino    

 Média DP M DP T gl p 

CEN II 172.95 12.68 172.19 12.39 0.327 203 0.74 

 



Eficácia Negocial, Marketing e Vendas: ... 

 

  97 

nos Customer Service, nas lojas Hilti e crescente nas equipas de Marketing, embora o 

número de mulheres na rede comercial seja ainda muito reduzido.   

Note-se ainda ainda que existe uma grande diferença entre o número de respondentes do 

sexo masculino e do sexo feminino, o que pode influenciar os resultados obtidos.  

Foi também efetuada uma análise de comparação de médias (t student) em termos dos 

fatores do CEN II, contudo também não se verificaram diferenças entre os subgrupos do 

género.  

 

4.2.2. Eficácia Negocial e Idade  

 

De modo a perceber se na amostra selecionada o fator idade tem influência na eficácia 

da negociação (H2), efetuou-se uma análise diferencial fazendo uso do teste One-way 

ANOVA.   

Ao analisar os resultados (Quadro 13) verifica-se que o valor de p value=0.33, logo é 

não significativo, o que denota a inexistência de diferenças significativas entre os 

subgrupos do item “idade”. 

p ≤ 0,05 
 

Quadro 13– Análise das pontuações médias para Eficácia Negocial em função da idade 

 

Ao analisar os valores das médias verifica-se que os indivíduos com menos de 25 anos 

apresentam uma pontuação média mais elevada em eficácia negocial que os demais, 

embora não se verifiquem diferenças significativas entre este grupo etário e os demais 

considerados.  

Estes resultados vão ao encontro de várias investigações como as de Silva (2002) e 

Pereira (2008), que procuraram analisar esta mesma relação entre eficácia negocial e 

faixas etárias dos negociadores e que não reportam diferenças significativas, sendo a 

exceção os estudos realizados por Cunha (2000) e Barros (2006), nos quais se 

confirmou que a eficácia negocial variava com a idade.  

 Menos de 25 anos (A) 25 a 35 anos (B) 35 a 50 anos (C) Mais de 50    

(D) 

 

 M DP M DP M DP M DP    

CEN II 178.0 9.89 171.4 11.62 174.5 12.60 171.0 19.38    
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Neste sentido, a  H2 não é confirmada, pelo que, independentemente da idade, os 

colaboradores da empresa em questão denotam níveis próximos de eficácia em 

negociação.  

A ausência de diferenças significativas entre os subgrupos pode dever-se ao facto de 

não existir um número homogéneo de participantes em cada subgrupo (disparidade de 

valores que dificulta a comparação). Trata-se, no entanto, muito possivelmente de um 

resultado que confirma o forte investimento da organização a nível mundial na 

formação contínua dos seus elementos. Esta está não só focada nos produtos, mas 

também nas competências negociais dos seus elementos, sendo de destacar as continuas 

formações internas estruturadas e regulares disponibilizadas aos seus colaboradores. 

Com este forte investimento a empresa procura conseguir manter os seus colaboradores 

totalmente focados no negócio e nas prioridades estratégicas da companhia, 

independentemente da idade dos mesmos. 

A mesma inexistência de diferenças significativas é também verificada quando se 

consideram os diferentes fatores do CEN II.  

 

4.2.3. Eficácia Negocial e Habilitações Literárias  

 

Foi levantada a hipótese de que o grau de habilitações literárias dos colaboradores 

estaria relacionado com o nível de eficácia negocial (H3) e para testá-la, efetuou-se uma 

análise de correlação de Pearson. Os resultados obtidos (Quadro 14) apontam para o 

facto de não existir uma relação de associação entre ambas as variáveis, visto que o 

valor r é de 0.071 e o p value é não significativo (0.309), logo, o coeficiente de Pearson 

não é estatisticamente significativo, sendo assim, a H3 não é confirmada. 

Os resultados relativos à eficácia negocial não parecem estar ligados com o grau de 

habilitações literárias dos inquiridos, ou seja, o nível académico destes colaboradores 

não tem a ver com o modo com negoceiam e com os resultados finais da negociação. 

Uma vez mais os resultados obtidos estão em sintonia com a maioria dos estudos 

realizados, nomeadamente por Cunha (2000), Silva (2002) e Barros (2006). 
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 CEN II Habilitações Literárias 

CEN II -- 0,071 

Habilitações Literárias 0,071 -- 

p ≤ 0,05 

 

Quadro 14 – Correlação entre a Eficácia Negocial e as Habilitações Literárias 

 

A hipótese não confirmada justifica-se pelo trabalho realizado pela organização ao nível 

processual (recrutamento, formação, seguimento e avaliação), que permitem 

uniformizar as competências negociais dos diversos elementos da empresa. 

É de referir que não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nos fatores 

constituintes do CEN II, ainda que o teste One-way ANOVA seja significativo 

relativamente ao fator “Estabelecimento de uma perspetiva racional de negociação” 

(sig. = 0.007), o teste Scheffé não deteta onde se situa a diferença.  

 

4.2.4. Eficácia Negocial e as Funções desempenhadas pelos colaboradores 

 

De modo a verificar se a eficácia negocial está relacionada com a função desempenhada 

pelos colaboradores (H4), efetuou-se uma análise One Way ANOVA relativa aos 

fatores/sub-escalas do CEN II. 

Optou-se por agrupar as funções desempenhadas nas categorias que lhes dizem respeito, 

sendo que: os Diretores de Vendas e os Diretores de Marketing ficam na categoria de 

Diretores; os Chefes de Vendas na categoria de Chefias intermédias de Vendas; os 

Gestores de produtos, os Responsáveis de Comunicação, os Brand Managers, os PLS 

Managers, os Fleet Management Manager, os Market Reach and Marketing Inteligence 

Manager e as Outras Funções Ligadas ao Marketing estão na categoria de Chefias 

Intermédias de Marketing; os Trade Managers na categoria de Outras Chefias 

intermédias de Marketing; e por fim, os Técnicos Comerciais, os Técnicos Comerciais 

de HC e as Outras funções de vendas estão na categoria de Rede Comercial (Técnicos 

Operacionais). 

Através de uma análise ANOVA One Way verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas relativamente ao fator 2 (sig. = 0.002) e ao fator 5 (sig. = 

0.00) (Quadro 15). No fator 2 verificam-se diferenças significativas (0.005) entre a 
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categoria Chefias Intermédias de Marketing e a categoria Rede Comercial, sendo que 

esta última denota maior eficácia negocial que a primeira, em termos de “Tentativa de 

obtenção de resultados substanciais”.  

No que se refere a este fator, a categoria que parece menos eficaz é assim a que engloba 

as Chefias Intermédias de Marketing, parecendo possuir menor capacidade para 

procurar resultados favoráveis, para considerar interesses comuns dos abrangidos e 

fazer cedências de modo a aceder a um acordo, comparativamente aos indivíduos da 

categoria de Rede Comercial.  

No fator 5, “Estabelecimento de uma perspetiva racional de negociação”, verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas entre a categoria dos Diretores e a categoria de 

Rede Comercial (sig. = 0.038), sendo a primeira mais eficaz em negociação. Aferem-se 

ainda diferenças significativas entre a categoria Chefias intermédias de Vendas e a 

categoria de Rede Comercial (sig. = 0.001), sendo a primeira também mais eficaz que a 

última categoria. 

Os dados parecem indiciar que os colaboradores pertencentes à categoria de Rede 

Comercial são menos eficazes em negociação no que concerne à capacidade para 

adotarem uma perspetiva racional no processo de negociação (de modo a que a 

perspetiva da outra parte não seja deturpada), comparativamente aos Diretores e às 

Chefias intermédias de Vendas.  

 

*p ≤ 0,05 
 

Quadro 15 - Análise ANOVA one way para os fatores de Eficácia Negocial em função das funções 

desempenhadas 

 

 Diretores (A) Chefias 

intermédias de 

Vendas (B) 

Chefias 

Intermédias de 

Marketing (C) 

O. Chefias 

Intermédias 

M. (D) 

Rede 

Comercial 

(E) 

ANOVA Post Hoc 

 M DP M DP M DP M DP M DP F gl p Scheffe 

Fator 1 61.5 5.01 58.8 5.28 56.9 4.99 60.4 5.08 58.6 5.28 2.36 4 0.055 A=B=C=D=E 

Fator 2 30.6 4.07 29.2 4.23 28.0 3.58 30.8 2.17 30.2 2.76 4.44 4 0.002* E>C 

A=B=C=D 

A=B=D=E 

 

Fator 3 26.0 5.50 28.9 4.04 28.8 3.63 27.2 4.66 28.4 4.23 1.17 4 0.326 A=B=C=D=E 

Fator 4 25.9 3.04 25.4 2.02   24.9 

 

2.21 27.0 1.41 25.2 3.04 1.15 4 0.332 A=B=C=D=E 

Fator 5 22.4 1.99 21.6 2.17 20.3 2.04 20.2 2.68 19.4 2.96 6.54 4  0.000* A>E 

B>E 

A=B=C=D 

C=D=E 
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A H4 é parcialmente confirmada na medida em que fica claro que em alguns fatores as 

chefias intermédias de marketing apresentam uma eficácia negocial abaixo de todos os 

outros grupos em análise. Existem algumas razões internas que poderão justificar este 

resultado, nomeadamente a falta de experiência de Vendas de muitos elementos da 

equipa do Marketing, que provoca um certo afastamento da realidade de mercado e das 

reais necessidades para vender o produto. De destacar o resultado das outras chefias 

intermédias constituída pelos Trade Managers (com reduzido número de respostas) que, 

embora pertençam à equipa de Marketing, pela sua função específica estão de uma 

forma mais regular em contacto com o mercado e com a equipa de Vendas, 

desenvolvendo por isso mesmo a sua capacidade negocial. 

É ainda possível concluir que, quanto mais elevada a posição dentro da hierarquia da 

empresa, mais elevada a eficácia negocial bem patente nos resultados do fator 5 que 

indiciam diferenças estatisticamente relevantes nos 3 níveis hierárquicos (comerciais, 

chefias intermédias e direção). 

Nesta hipótese torna-se particularmente interessante comparar resultados obtidos com 

estudos anteriores como em Pereira (2008) que conseguiu confirmar totalmente a 

hipótese colocada.  

Ao realizar uma análise mais detalhada aos resultados das três investigações ressalta 

uma característica comum; os elementos com cargos de Direção (Geral, Recursos 

Humanos, Marketing ou Vendas), com cargos relacionados com Vendas e Mediação 

(que implicam contacto direto com o cliente) apresentam de uma forma quase unanime 

os resultados mais elevados no que respeita à eficácia negocial. 

 

4.2.5. Eficácia Negocial, as Funções de Vendas e as Funções de Marketing  

 

Partindo da hipótese de que os participantes do estudo que estão a desempenhar funções 

da área de Vendas são mais eficazes em negociação do que os da área de Marketing 

(H5), efetuou-se inicialmente uma análise One-way ANOVA relativa apenas às funções 

destas duas categorias. 

Verifica-se pelos resultados apresentados no Quadro 16 que não existem diferenças 

significativas entre os subgrupos da área de vendas. Em termos descritivos, verifica-se 

que a média de eficácia negocial mais elevada é relativa à função “Diretores de Vendas” 

(180.0). Porém, analisando os valores do teste ANOVA estas diferenças não são 
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suficientemente evidentes para serem detetadas (o teste POST HOC não foi efetuado 

devido ao reduzido número de participantes em alguns dos subgrupos). 

Verifica-se que as funções relativas às vendas, em termos globais, apresentam uma 

média de 174.4 em termos de eficácia negocial. 

 

Quadro 16 – Análise diferencial da Eficácia Negocial face às Funções de Vendas 

 

Ao analisar o Quadro 17 relativo apenas às funções da área de Marketing, verifica-se 

que não existem diferenças significativas entre os subgrupos. 

Em termos descritivos, constata-se que a média de eficácia negocial mais elevada é 

relativa à função “Fleet Management Manager”, ainda que com uma amostra muito 

reduzida (185.0). Observa-se ainda que, em termos gerais, as funções relativas ao 

Marketing apresentam uma média de 170.5 na eficácia negocial. 

Quadro 17 – Análise diferencial da Eficácia Negocial face às Funções de Marketing 

Funções Média DP ANOVA 

     F           gl                p 

Diretores de Vendas 
180.0 17.49 

0.873 4 0.48 

Chefes de Vendas 
175.3 11.96 

   

Técnicos Comerciais 
174.6 13.50 

   

Técnicos Comerciais de HC 
172.5 20.51 

   

Outras funções ligadas às Vendas 
167.8 13.26 

   

Funções Média DP ANOVA 

     F           gl                p 

Diretores de Marketing  
177.0 9.20 

0.69 8 0.698 

PLS Managers  
169.1 6.62 

   

Trade Managers  
177.2 11.90 

   

Gestores de Produto  
169.9 10.84 

   

Responsáveis de Comunicação  
170.7 14.84 

   

Brand Manager  
162.0 . 

   

Fleet Management Manager  
185.0 . 

   

Market Reach & Marketing Inteligence Managers  167.5 29.05 
   

Outras Funções Ligadas ao Marketing  169.7 9.58 
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Nos dados descritivos verifica-se que a média das funções da área de Vendas é superior 

às da área de Marketing. À semelhança destes dados, no teste t de student verifica-se 

que o valor de sig=0.029 (Quadro 18), logo é significativo, indicando que se 

evidenciam diferenças estatisticamente significativas nas médias do grupo de Vendas e 

do grupo de Marketing. 

Para um nível de significância de 5%, deve confirmar-se a hipótese de que os indivíduos 

que desempenham a sua função na área de Vendas são mais eficazes no processo de 

negociação do que os da área de Marketing. Confirma-se, portanto, a H5 equacionada.  

Podemos encontrar na organização algumas razões que suportam no terreno os 

resultados obtidos no questionário. Como ponto de partida constatamos que a exposição 

diária a objetivos de vendas e ao cliente final apuram, certamente, a eficácia negocial 

dos indivíduos ligados às Vendas. Por outro, lado os indivíduos ligados ao Marketing 

não trabalham de forma diária as suas capacidades negociais com o cliente final, o que 

pode transformar-se numa limitação na hora de realizar o seu trabalho.  

Consciente desta debilidade e do impacto que gera nas relações entre os departamentos 

de Marketing e Vendas, a Hilti AG iniciou há alguns anos um processo de criação de 

HUB´s regionais que agrupam países com características similares, fornecendo a estas 

organizações serviços estandardizados e mais eficientes. Nesta estrutura encontra-se 

uma equipa de Marketing que assume a responsabilidade de todos os trabalhos 

estratégicos para os países da região libertando as equipas de Marketing das MO´s para 

o trabalho mais operacional e um seguimento mais próximo do mercado e da equipa de 

vendas. Esta mesma estratégia foi amplamente defendida por Rackham e DeVincentis 

(1999).         

Quadro 18 – Teste t para diferenças na Eficácia Negocial relativa às Funções 

 

Quanto aos fatores que compõe o CEN II, podemos concluir que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias do grupo de Vendas e as do grupo de 

Marketing, relativas a dois dos fatores. Constata-se que as médias dos dois subgrupos 

 Vendas Marketing    

 Média DP M DP T gl P 

CEN II 174.4 13.14 170.5 11.50 2.198 203 0.029 
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variam face ao Fator 1 “Firme-flexibilidade procedimental” (sig. = 0.04) e ao Fator 2 

“Tentativa de obtenção de resultados substanciais” (sig=0.003), sendo novamente a 

média do grupo de área de Vendas a mais elevada em ambos. 

Neste sentido, os indivíduos respondentes que desempenham a sua função na área de 

Vendas parecem denotar maior eficácia negocial, isto em termos de preocupação em 

criar um ambiente aprazível para o processo de negociação ser mais produtivo, na 

valorização da comunicação e das alternativas satisfatórias para os envolvidos, bem 

como uma maior capacidade para procurar resultados positivos (analisam interesses 

comuns às partes, gerindo cedências de ambos tendo em vista o acordo) e mantendo-se 

firmes na defesa dos seus interesses através de uma flexibilidade nos meios para os 

alcançar.  

Apresentam superior capacidade e maior racionalidade no processo de negociação e 

noção firme dos seus objetivos, mas suficientemente flexíveis para ouvir o outro e 

aceder a um acordo benéfico para as partes envolvidas, tal como defende o modelo dos 

interesses duais (Pruitt, 1983b). Sem dúvida que a menor flexibilidade por parte das 

equipas de Marketing pode estar fortemente relacionada com facto de a sua avaliação 

pessoal não depender diretamente do volume de vendas. 

 

4.2.6. Eficácia Negocial e os Anos de Experiência  

 

Levantou-se a hipótese de que a eficácia negocial estaria diretamente relacionada com 

os anos de experiência em negociação que cada indivíduo tem (H6) e para tal, efetuou-

se uma análise de correlação de Pearson (Quadro 19). 

Verifica-se que as duas variáveis investigadas parecem encontrar-se associadas entre si, 

visto que o valor de r =0.17, com um valor de p value significativo (0.017). Ainda que a 

correlação não seja muito elevada, ela existe e é positiva, o que nos permite confirmar a 

H6.  

Os resultados obtidos confirmam as conclusões obtidas no primeiro ensaio do CEN II 

com Cunha (2000). Assim, podemos afirmar com ainda maior confiança, que a eficácia 

negocial está diretamente relacionada com os anos de experiência dos inquiridos e que à 

medida que a experiência aumenta, aumenta a eficácia negocial. A necessidade de reter 

dentro da organização esta experiência negocial reflete-se no elevado número de 
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indivíduos com mais de 10 anos de experiência negocial (87 indivíduos) tal como se 

pode confirmar na análise sócio demográfica da amostra. 

 CEN II Anos de experiência 

CEN II -- 0,17* 

Anos de experiência 0,17* -- 

*p ≤ 0,05 

Quadro 19 – Correlação entre Eficácia Negocial e os Anos de Experiência Negociação 

 

Efetuou-se também uma análise One-way ANOVA em termos da escala global, 

procurando verificar se existem diferenças estatisticamente significativas na eficácia 

negocial, tendo em conta os anos de experiência. Observou-se que ainda que existe uma 

correlação entre estes dois aspetos, o facto é que a eficácia negocial não varia 

significativamente em função da experiência dos colaboradores (sig=0.124). 

Em termos dos fatores do CEN II também não se verificaram diferenças entre os 

subgrupos dos anos de experiência. 

Embora não se verifiquem diferenças estatisticamente significativas, ao observar as 

médias das classes relativas aos anos de experiências (Quadro 20), relativas aos fatores 

constituintes do CEN II, verifica-se que nos fatores 1 e 2 as classes com maior eficácia 

são as “De 11 a 20 anos” e “Mais de 20 anos”. No fator 3 a que possui a média mais 

elevada é a de um ano de experiência, embora as classes “De 11 a 20 anos” e “ Mais de 

20 anos” também tenham valores muito próximos e elevados. No fator 4, a classe que 

reúne os indivíduos com experiência “Até 1 ano”, ainda que as demais classes tenham 

valores elevados e próximos. Por fim, no fator 5 destaca-se a classe que engloba os 

colaboradores com mais experiência, isto é, com mais de 20 anos.  
 

 

 

Quadro 20 – Médias relativas aos anos de experiência face aos fatores do CEN II 

 Até 1 ano De 1 a 5 anos De 6 a 10 anos  De 11 a 20 anos Mais de 20 anos 

 M DP M DP M DP M DP M DP 

Fator 1 56.0 5.12 56.7 5.19 57.8 5.48 59.4 4.49 59.2 5.54 

Fator 2 28.2 5.26 28.7 3.46 29.1 3.57 29.7 3.55 29.6 3.13 

Fator 3 29.8 3.42 27.9 3.42 27.9 4.84 29.2 3.69 29.0 3.42 

Fator 4 25.6 1.67 25.2 2.06   25.0 2.78 25.3 2.52 25.4 2.89 

Fator 5 20.3 2.45 20.6 2.21 19.9 2.56 20.1 2.90 21.4 2.31 
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4.2.7. Eficácia Negocial e a Organização (M.O.’s /Hilti AG) 

 

É de salientar que os inquiridos que exercem a sua função na Sede Social (Hilti AG) são 

17, ao passo que os que trabalham nas Organizações de Mercado (M.O.) são 68 

(consideram-se apenas os que trabalham em áreas de Marketing, visto que na Sede 

trabalham somente pessoas dessa área). É importante sublinhar aqui a grande 

discrepância entre o número de trabalhadores afetos à área de vendas (marcadamente 

superior) aos que trabalham em Marketing (um grupo bastante mais reduzido que o 

anterior). 

Ainda que os valores sejam muito díspares, considerou-se importante verificar se os 

indivíduos que se encontram na Central denotam maior eficácia em termos negociais do 

que aqueles que estão nas M.O.´s (H7). Neste âmbito, efetuou-se uma análise t de 

student para analisar a existência de diferenças entre os subgrupos mencionados.  

Nos dados descritivos nota-se que a média de eficácia negocial para os inquiridos que 

trabalham na Sede é de 171.7, enquanto para os que trabalham nas MO é de 170.3. 

Parece assim, que os que trabalham na Sede poderão denotar maior eficácia em 

negociação. 

Ao analisar os dados apresentados no Quadro 21, no teste t verifica-se que o p-value é 

não significativo (sig=0.643) e como tal deve assumir-se igualdade de variâncias. Isto 

pode ocorrer devido ao número de respondentes em cada subgrupo ser tão distinto e ao 

facto da diferença encontrada nos dados descritivos ser reduzida. 

Quadro 21 – Teste t para diferenças na Eficácia Negocial em termos de Organizações 

 

Verifica-se ainda que não existem diferenças significativas em termos dos fatores do 

CEN II. Conclui-se que os indivíduos que trabalham na Sede Social e os que trabalham 

nas M.O.´s apresentam semelhante nível de eficácia negocial. Sendo assim, a H7 não é 

confirmada.  

 

 

 Sede HILTI HAG MO    

 Média DP M DP T gl P 

CEN II 171.7 11.04 170.3 11.68 0.465 83 0.643 
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4.2.8. Eficácia Negocial e Região E2  

 

Tendo por base a proximidade profissional e geográfica do autor do estudo procurou-se 

indagar se os elementos pertencentes a região E2 apresentam níveis de eficácia negocial 

superiores aos restantes colegas  da organização (H8).   

A região E2 é composta pelas M.O.´s BeLux, M.O. França, M.O. Portugal e M.O. 

Espanha, onde foram obtidos 122 participantes, enquanto as restantes regiões estão 

representadas por 83 participantes.  

Os elementos das outras regiões apresentam uma média em eficácia negocial 

ligeiramente superior aos da região E2, respetivamente 173.4 e 172.4. Porém, ao 

analisar os dados do teste t de student (Quadro 22) verifica-se que o valor de sig>0.05, 

logo, os inquiridos apresentam médias semelhantes no que concerne à eficácia negocial 

global, independentemente da região à qual pertencem. 

 

Quadro 22 – Teste t para diferenças na Eficácia Negocial em termos de Regiões 

 

Contudo, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nos fatores 

constituintes do CEN II, nomeadamente, nos fatores 2 (0.005), 3 (0.013) e 5 (0.039).  

No fator 2 “Tentativa de obtenção de resultados substanciais” verifica-se que é a região 

E2 que tem maior eficácia negocial no que se refere à capacidade de procura de 

resultados positivos, conciliando interesses comuns e distintos (gestão de cedências com 

vista ao acordo). Contudo, são os das outras regiões que têm maior procura de 

influência do equilíbrio do poder e que adotam uma visão mais racional da negociação 

(fator 3 e 5). Concluímos, portanto, que a H8 se confirma parcialmente. 

 

4.2.9. Eficácia Negocial e as M.O.’s Portugal e Espanha na área de Vendas 

 

Ainda que os números sejam algo discrepantes, optou-se por efetuar uma análise de 

modo a verificar em qual subgrupo haveria um melhor nível de eficácia em negociação 

(H9). 

 Outras Regiões Região E2    

 Média DP M DP T Gl P 

CEN II 173.4 11.33 172.4 13.44 1.067 203 0.566 
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Os indivíduos inquiridos pertencentes à região E2 provenientes da M.O. Portugal e 

M.O. Espanha são 100, enquanto os das restantes regiões são 105. Os que trabalham na 

área de vendas na M.O. Portugal e M.O. Espanha são 77, enquanto que nas outras 

regiões 43. 

Ao analisar os dados descritivos, pode-se dizer que o subgrupo pertencente às outras 

regiões apresenta uma média de eficácia negocial de 174.6. O subgrupo da M.O. 

Portugal e M.O. Espanha apresenta uma média de eficácia negocial de 174.3.  

Como se pode verificar no Quadro 23, o teste t tem um p value=0.90, não significativo, 

logo não existem diferenças significativas entre as variâncias de ambos os subgrupos. 

 

Quadro 23 – Teste t para diferenças na Eficácia Negocial e as Regiões em Vendas 

 

Em termos dos fatores do CEN II somente se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas no fator 5 “Estabelecimento de uma perspetiva racional de negociação” 

(sig. = 0.023), sendo o grupo das demais regiões apontado como mais eficaz que o 

grupo das MO’s de Portugal e Espanha.  

Para além deste dado, os indivíduos das áreas de Vendas apresentam níveis semelhantes 

de eficácia negocial no CEN II e na maioria dos seus fatores (à exceção do fator 5), 

independentemente da região a que pertencem, assim, a H9 não é confirmada. 

 

4.2.10. Eficácia Negocial e as M.O.’s Portugal e Espanha na área de Marketing 

 

À semelhança da área de Vendas, procurou-se confirmar se a eficácia negocial dos 

elementos de Marketing da M.O. Portugal e M.O. Espanha apresentavam níveis de 

eficácia negocial superiores aos restantes colegas de Marketing da organização (H10). 

Na área de Marketing nas outras regiões foram inquiridos 62 indivíduos e na M.O. 

Portugal e M.O. Espanha  23 indivíduos.  

Ao observar os dados descritivos nota-se que, em termos de médias, o subgrupo que 

engloba as demais regiões apresenta um valor de 169.98 e o subgrupo M.O. Portugal e 

M.O. Espanha apresenta uma média de 172.0 (Quadro 24). 

 Outras Regiões Portugal/Espanha    

 Média DP M DP T Gl P 

CEN II 174.6 12.97 174.3 13.32 0.12 118 0.90 
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Quadro 24 – Teste t para diferenças na Eficácia Negocial e as Regiões em Marketing 

 

Porém, no teste t (Quadro 24) verifica-se um valor p value=0.467, que é não 

significativo e que nos permite dizer que ainda que exista uma diferença nas médias de 

ambos os subgrupos, estas não são suficientemente evidentes para que o teste em causa 

considere heterogeneidade de variâncias. Relativamente aos fatores do CEN II, não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas. Do ponto de vista estatístico, não 

existe diferença nas médias de ambos os subgrupos da área de Marketing, M.O. 

Portugal, M.O. Espanha e as outras regiões apresentam níveis semelhantes de eficácia 

negocial. Embora se constatem diferenças nas pontuações médias entre os subgrupos 

considerados, a H10 não é confirmada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BeLux/França Portugal/Espanha    

 Média DP M DP t gl P 

CEN II 169.98 11.29 172.0 12.21 -0.731 83 0.467 
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O presente estudo aborda a relação entre Marketing, Vendas e Negociação tendo como 

ponto de partida o perfil negociador dos elementos dos dois e tendo por base a realidade 

específica de uma organização multinacional, da área da construção civil. O estudo 

abrangeu colaboradores de 19 países, o que lhe confere algum carácter pioneiro em 

relação ao tema específico da eficácia em negociação.  

Como objetivo central da investigação pretendíamos definir o perfil negociador dos 

elementos de ambos os departamentos de forma a podermos efetuar aferições sobre a 

forma como interagem ambos os departamentos com base nos respetivos perfis. Tendo 

por base a proximidade profissional e geográfica do autor do estudo procurou-se, na 

medida do possivel,  aprofundar a análise da eficácia negocial efetuando comparações 

entre os países da região E2 (Portugal, Espanha, França, Bélgica e Luxemburgo, 

segundo classificação Hilti) com os restantes países.  

O universo total de indivíduos a trabalhar nos departamentos relevantes ronda os 

13.000, tendo sido possível enviar o questionário a cerca de 700 elementos. No total 

foram obtidas 251 respostas ao inquérito das quais 205 foram consideradas válidas. 

Numa primeira análise, este resultado permite-nos aferir o interesse por parte da 

população alvo que na sua maioria se preocupou em responder a todas as questões, 

garantindo desta forma um excelente rácio de eficácia. No total, foram obtidos 120 

inquéritos de indivíduos ligados às Vendas e 85 inquéritos de colaboradores ligados ao 

Marketing. 

Assim sendo, como ponto de partida foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

- averiguar a existência de diferenças, entre os colaboradores dos departamentos de 

Marketing e de Vendas, considerando a unidade destes departamentos; 

- averiguar a possibilidade de existência de diferenças significativas entre colaboradores 

dos diferentes países que consideramos quanto à eficácia negocial dos mesmos; 

- analisar a eficácia negocial dos colaboradores da amostra selecionada em termos 

diferenciais nas dimensões enfatizadas pelos colaboradores do departamento Marketing 

e dos colaboradores de Vendas; 

- analisar as diferenças em termos de eficácia negocial tendo em consideração um 

amplo conjunto de variáveis sócio demográficas, nomeadamente sexo, idade, grau de 

habilitações literárias, experiência negocial, região de proveniência (de acordo com a 

classificação da própria multinacional). 
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As nossas opções metodológicas recaíram  numa metodologia quantitativa, com recurso 

à técnica de escala de atitudes e opiniões através da aplicação do CEN II, que nos 

pareceu adequado à questão de partida e aos propósitos da investigação.  

Cremos, portanto, ser o momento para efetuar uma síntese das conclusões de maior 

relevância sobre a investigação realizada: 

 

1.  De acordo com as análises estatísticas realizadas sobre as qualidades psicométricas 

do CEN II, apresentou níveis de fidelidade muito bons com o coeficiente de Alpha de 

Cronbach para a globalidade da amostra de 0.84. Verifica-se ainda um valor de 

correlação de Spearman de 0.798, bastante significativo e positivo (à semelhança de 

anteriores estudos). 

O estudo foi realizado com uma amostra internacional e, como tal, pretendeu-se adequar 

o questionário CEN II aos participantes, nomeadamente no que se refere à língua 

utilizada no mesmo, sendo por isso mesmo administrado em 5 línguas diferentes, 

designadamente Português, Inglês, Espanhol, Alemão e Francês.  

Como ocorreu esta particularidade, efetuou-se uma análise para apurar a fidelidade do 

instrumento através do Alpha de Cronbach e do coeficiente de correlação de Spearman-

Brown obtendo-se valores elevados e significativos, que atestam a boa consistência 

interna do CEN II quando aplicado em línguas distintas.  

Com base nos resultados obtidos, constatamos a existência de uma boa adequação da 

amostra, pelo que avançamos com a Análise Fatorial Exploratória mediante o método 

de extração dos componentes principais com rotação varimax, aplicando a regra de 

Kaiser. Obteve-se um total de 14 fatores que explicam 64.47% da variância total, porém 

delimitou-se a estrutura fatorial do CEN II aos cinco fatores inicialmente propostos que 

explicam 37.94% (Quadro 1).  

Da extração verificou-se que o fator 1 explica 16.6% da variância total e dele fazem 

parte os itens 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 41 e 42. O fator 2 explica 7.3 

% e integra os itens 11, 12, 13, 14, 15, 21 e 32. O fator 3 é composto pelos itens 1, 6, 9, 

16, 17, 27 e 31, explicando 5.2% da variância. O fator 4 é constituído pelos itens 2, 3, 

10, 19, 33, e 34 e explica 4.6 % da variância. Por fim, o fator 5 reúne os itens 4, 5, 7, 18 

e 35, explicando 4.2 % da variância.  
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Os itens apontados acima apresentam uma carga fatorial satisfatória, sendo superiores a 

0.30 (o máximo foi de 0.776 e o mínimo de 0.322), o que indica que cada um dos itens 

representa bem o fator ao qual pertencem, contribuindo para avaliar o constructo 

pretendido. Estes dados denotam que o instrumento em causa apresenta boas 

características psicométricas em termos de validade. 

Note-se que nesta análise os itens que fazem parte dos 5 fatores não correspondem à 

atribuição de itens assumida para cada fator em estudos anteriores acerca do CEN II 

(situação comum, visto que se trata de uma amostra diferente das demais utilizadas nos 

restantes estudos, que sendo, no caso da presente investigação, uma amostra de âmbito 

marcadamente internacional conjuga diferentes intervenientes culturais). Tendo em 

consideração os itens que compõem cada um dos fatores, foram renomeados da seguinte 

forma:  

Fator 1 – “Firme-flexibilidade procidemental” 

Fator 2 – “Tentativa de obtenção de resultados substanciais” 

Fator 3 – “Procurar influenciar o equilíbrio de poder” 

Fator 4 – “Desenvolvimento de um clima construtivo” 

Fator 5 – “Estabelecimento de uma perspetiva racional de negociação” 

Quanto à  sensibilidade, no teste Kolmogorov – Smirnov verifica-se que p>0.05 (0.762), 

não significativo, logo a distribuição da amostra poderá ser considerada normal. Embora 

o teste anterior nos aponte para a normalidade da distribuição, considerando a assimetria 

(Skewness = -0.247) verifica-se que a maior parte dos valores podem estar concentrados 

à direita da média. Quanto à curtose (0.599) verifica-se que a distribuição é leptocúrtica 

(elevada possibilidade de valores extremos). 

 

2.  A investigação recaiu, especificamente, sobre a relação entre algumas variáveis 

sócio-demográficas (sexo, idade, habilitações literárias, função desempenhada e anos de 

experiência) e eficácia negocial. 

Apesar da média do sexo masculino ser ligeiramente superior à do sexo feminino, 

verifica-se que o p value=0.74, superior ao valor de referência (sig=0.05) é não 

significativo, o que nos permite concluir que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias de ambos os grupos. 
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Ao analisar os resultados da variável idade verifica-se que o valor de p value=0.33, logo 

é não significativo, o que denota a inexistência de diferenças significativas entre os 

subgrupos do item “idade”.  

No que respeita a variável habilitações literárias, para testá-la efetuou-se uma análise de 

correlação de Pearson. Os resultados obtidos apontam para o facto de não existir uma 

relação de associação entre ambas as variáveis, visto que o valor r é de 0.071 e o p 

value é não significativo (0.309), logo, o coeficiente de Pearson não é estatisticamente 

significativo.  

Quando avaliamos a variável funções desempenhadas, encontramos resultados de relevo 

que nos apraz partilhar. Como ponto de partida agrupamos as funções em subgrupos 

com relações lógicas e claras entre si. Assim, foi possível comparar os subgrupos  

Diretores; Chefias intermédias de Vendas; Chefias Intermédias de Marketing; Outras 

Chefias intermédias de Marketing; e  Rede Comercial.  

Através de uma análise ANOVA One Way verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas relativamente ao fator 2 “Tentativa de obtenção de 

resultados substanciais” (sig. = 0.002) e ao fator 5 “Estabelecimento de uma perspetiva 

racional de negociação” (sig. = 0.00), visíveis no Quadro 15.  

No fator 2 verificam-se diferenças significativas (0.005) entre a categoria Chefias 

Intermédias de Marketing e a categoria Rede Comercial, sendo que esta última denota 

maior eficácia negocial que a primeira, em termos de “Tentativa de obtenção de 

resultados substanciais”. No que se refere a este fator, a categoria que parece menos 

eficaz é assim a que engloba as Chefias Intermédias de Marketing, parecendo possuir 

menor capacidade para procurar resultados favoráveis, para considerar interesses 

comuns dos abrangidos e fazer cedências de modo a aceder a um acordo, 

comparativamente aos indivíduos da categoria de Rede Comercial, potenciando deste 

modo, focos de conflito na organização .  

No fator 5 verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre a categoria dos 

Diretores e a categoria de Rede Comercial (sig. = 0.038), sendo a primeira mais eficaz 

em negociação, à luz do conceito de eficácia negocial que aqui se utiliza. Aferem-se 

ainda diferenças significativas entre a categoria Chefias intermédias de Vendas e a 

categoria de Rede Comercial (sig. = 0.001), sendo a primeira também mais eficaz que a 

última categoria. 
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Os dados parecem apontar para o facto de os colaboradores pertencentes à categoria de 

Rede Comercial serem menos eficazes em negociação no que concerne à capacidade 

para adotarem uma perspetiva racional no processo de negociação (de modo a que a 

perspetiva da outra parte não seja deturpada), comparativamente aos Diretores e às 

Chefias intermédias de Vendas, logo menos capazes de explorar as 12 estratégias 

definidas por Bazerman e neale (1993) que permitem aos negociadores encontrar 

soluções para os seus problemas.   

A hipótese é, assim, parcialmente confirmada na medida em que fica claro que em 

alguns fatores as chefias intermédias de Marketing apresentam uma eficácia negocial 

abaixo de todos os outros grupos em análise. É ainda possível concluir que, quanto mais 

elevada a posição dentro da hierarquia da empresa, mais elevada a eficácia negocial, 

bem patente nos resultados do fator 5 que indiciam diferenças estatisticamente 

relevantes nos 3 níveis hierárquicos (comerciais, chefias intermédias e direção). 

Neste caso torna-se particularmente interessante comparar o resultado obtido no estudo 

anterior de Pereira (2008) que conseguiu confirmar totalmente a hipótese colocada. Ao 

realizar uma análise mais detalhada ao resultados das duas investigações ressalta uma 

característica comum; os elementos com cargos de Direção (Geral, Recursos Humanos, 

Marketing ou Vendas), com cargos relacionados com Vendas e Mediação (que 

implicam contacto direto com o cliente) apresentam de uma forma quase unanime os 

resultados mais elevados no que respeita à eficácia negocial. 

Analisamos ainda a variável anos de experiência em negociação que cada indivíduo 

através de uma análise de correlação de Pearson e verificamos que as duas variáveis 

investigadas parecem encontrar-se associadas entre si, visto que o valor de r =0.17, com 

um valor de p value significativo. Ainda que a correlação não seja muito elevada, ela 

existe e é positiva. À medida que a experiência aumenta, aumenta a eficácia negocial.  

 

3.  Por fim, colocamos em análise algumas hipóteses focadas no objetivo principal do 

estudo em questão, ou seja, procuramos estudar as diferenças na eficácia negocial em 

funções de Vendas e Marketing, bem como a sua variação por regiões. 

As funções relativas às Vendas, em termos globais, apresentam uma média de 174.4 em 

termos de eficácia negocial, sendo de destacar o sub-grupo “Diretores de Vendas” com 

um resultado de 180.0 de média. Verifica-se ainda que, em termos gerais, as funções 
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relativas ao Marketing apresentam uma média de 170.5, destacando-se o sub-grupo 

Fleet Management Manager, ainda que com uma amostra muito reduzida (185.0). 

Na análise final verifica-se que a média das funções da área de Vendas é superior às da 

área de Marketing. À semelhança destes dados, no teste t de student verifica-se que o 

valor de sig=0.029, indicando que se evidenciam diferenças estatisticamente 

significativas nas médias do grupo de Vendas e do grupo de Marketing confirmando-se 

que os indivíduos que desempenham a sua função na área de Vendas são mais eficazes 

no processo de negociação quando comparados com os da área de Marketing. 

Quanto aos fatores que compõe o CEN II, pode-se dizer que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias do grupo de Vendas e as do grupo de 

Marketing, relativas a dois dos fatores. Constata-se que as médias dos dois subgrupos 

variam face ao Fator 1 “Firme-flexibilidade procedimental” (sig. = 0.04) e ao Fator 2 

“Tentativa de obtenção de resultados substanciais” (sig=0.003), sendo novamente a 

média do grupo de área de Vendas a mais elevada em ambos. 

Neste sentido, os indivíduos respondentes que desempenham a sua função na área de 

Vendas parecem denotar maior eficácia negocial, isto em termos de preocupação em 

criar um ambiente aprazível para o processo de negociação ser mais produtivo, na 

valorização da comunicação e das alternativas satisfatórias para os envolvidos, bem 

como uma maior capacidade para procurar resultados positivos (analisam interesses 

comuns às partes, gerindo cedências de ambos tendo em vista o acordo) e mantendo-se 

firmes na defesa dos seus interesses através de uma flexibilidade nos meios para os 

alcançar.  

Apresentam superior capacidade e maior racionalidade no processo de negociação e 

noção firme dos seus objetivos, mas suficientemente flexíveis para ouvir o outro e 

aceder a um acordo benéfico para as partes envolvidas, tal como defende o modelo dos 

interesses duais (Pruitt, 1983b). Sem dúvida que a menor flexibilidade por parte das 

equipas de Marketing pode estar fortemente relacionada com facto de a sua avaliação 

pessoal não depender diretamente do volume de vendas e ser uma potencial fonte de 

conflito nas interações com outros departamentos da organização. 

Com estes resultados cremos ter atingido o objetivo principal do trabalho proposto na 

medida em que conseguimos demostrar de uma forma clara as diferenças existentes 

entre estes dois grupos socioproficionais. Não só demonstramos que a eficácia negocial 
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varia em função do cargo como conseguimos evidenciar o impacto da tipologia de 

função desempenhada no resultado final. 

Numa última fase do estudo, tendo por base a proximidade profissional e geográfica do 

autor do estudo procurou-se indagar se os países da região E2 (Portugal, Espanha, 

França, Bélgica e Luxemburgo, segundo classificação Hilti) apresentavam níveis de 

eficácia negocial superiores aos restantes colegas. A hipótese confirmou-se 

parcialmente, constatando-se que existem diferenças estatisticamente significativas nos 

fatores constituintes do CEN II, nomeadamente, nos fatores 2 (0.005) e 3 (0.013) e 5 

(0.039).  

No fator 2 “Tentativa de obtenção de resultados substanciais” verifica-se que é a região 

E2 que tem maior eficácia negocial no que se refere à capacidade de procura de 

resultados positivos, conciliando interesses comuns e distintos (gestão de cedências com 

vista ao acordo). Contudo, são os das outras regiões que têm maior procura de 

influência do equilíbrio do poder e que adotam uma visão mais racional da negociação 

(fator 3 e 5).  

As hipóteses que pretendiam indagar se a eficácia negocial dos elementos de Vendas e 

dos elementos de Marketing da sub-região Portugal e Espanha eram superiores aos 

restantes colegas da organização não se confirmaram. Podemos, portanto, afirmar que 

ambos os grupos socioprofissionais apresentam niveis semelhantes de eficácia negocial 

quando comparados com os elementos das restantes regiões. 

Do mesmo modo ficou também provado que os elementos que trabalham na Sede Social 

e os que trabalham nas M.O.´s apresentam um nível de eficácia negocial semelhante. 

  

Esta pesquisa denotou algumas limitações que futuros estudos poderão solucionar e que 

julgamos pertinente mencionar. 

Apesar dos resultados extremamente positivos que o CEN II tem alcancado, não 

podemos afirmar como uma verdade absoluta que tais características sejam o garante de 

uma atuação eficaz do negociador na simples medida em que o questionário não é 

realizado in loco, ou seja, no momento da negociação em que se produzem os factos 

(Cunha, 2000). Por isso mesmo poderão encontrar-se discrepâncias entre os resultados 

obtidos na escala e o contexto real de negociação, sendo que o contrário é também 

totalmente factível. 
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Importa ainda mencionar que, pela primeira vez, foram utilizadas cinco versões do CEN 

II (Português, Espanhol, Inglês, Francês e Alemão), fruto da abrangência pretendida 

para aplicar o inquérito à escala mundial. Tendo em conta o carácter multilinguístico 

deste questionário e a inclusão inovadora das versões francesa e alemã, estamos 

conscientes de que tal pode constituir uma possível limitação na discussão e análise de 

resultados. No entanto, neste trabalho, considerou-se pertinente investigar amostras de 

países dessas duas línguas a título experimental. 

  

Como pistas para futuras investigações julgamos existir uma oportunidade para 

aprofundar o conhecimento sobre as variáveis (tomada de decisão e cliente final) e a 

forma como impactam no desenvolvimento da eficácia negocial dos indivíduos. Esta 

proposta assenta na análise detalhada dos resultados dos estudos efetuados com o CEN 

II que apontam para uma eficácia negocial acima da média em determinados grupos 

profissionais.  

Consideramos existir também uma excelente oportunidade para aprofundar estudos 

sobre a relação entre a eficácia negocial e a cultura característica de cada região. A 

referida oportunidade fica bem patente nos resultados obtidos ao nível da eficácia 

negocial dos países do sul da europa. 

Finalmente acreditamos ser também interessante e pertinente perceber se o conflito 

pode ser um motor de progresso da organização. Na parte teórica foi colocada ênfase 

nesta questão demonstrando a sua validade teórica, não sendo contudo possível 

comprovar a mesma ao nível da organização em estudo com o CEN II.    
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Anexo A 

 
1-E-mail em Português 
 

Caros colegas,  
 
no âmbito da minha tese de Mestrado, vou necessitar de 10m do vosso tempo! 
 
Para suportar os meus estudos académicos estou a realizar um questionário que tem por 
objetivo compreender a forma como os elementos de departamentos de MKT e VNDs se 
comportam num processo de negociação quotidiano (a nível interno e externo), a nível 
profissional.  
 
Gostaria assim de poder contar com a vossa colaboração, respondendo a este questionário. 
 
NOTA: Os questionários são totalmente anónimos e destinam-se exclusivamente ao suporte do 
estudo académico em causa. 
 
 
Para responder basta clicar no link abaixo  
 
 
http://www.kwiksurveys.com?s=IMNLHL_7c77f5e3 
 
Desde já muito obrigado pela vossa colaboração e um forte abraço a todos os meus ex-colegas 
da Hilti Portugal. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

Luís Silva 
Jefe de Ventas Grandes Clientes  
 

Hilti Española, S.A.  

C/ Pallars 455 
08019 Barcelona 
 
T +34 93 4984378 I M +34 608 790 760 
E luis.silva@hilti.com 
   www.hilti.es 

 
  
 
2-E-mail em Espanhol 
 

Compañeros, 
 
De cara a terminar mi proyecto de tesis de Master voy a necesitar de 5 minutos de vuestro 
tiempo! 
 

Para apoyar mis estudios estoy conduciendo un cuestionario que tiene por objetivo comprender 
su forma de negociar en un proceso de negociación diaria (interna y externa) a nivel 
profesional.  

Así que me gustaría contar con su cooperación, contestando a este cuestionario.  

Cualquiera que haya estudiado en un MBA o un Master sabrá que la recopilación de datos es 
importante, pero difícil de conseguir hacer, por lo que su ayuda será bien recibida.  

Los cuestionarios son completamente anónimos y su uso puramente académico.  

Para contestar, haga clic en el enlace de abajo: 

http://www.kwiksurveys.com/?s=IMNLHL_7c77f5e3
mailto:luis.silva@hilti.com
http://www.hilti.es/
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http://www.kwiksurveys.com?s=NNINOG_60121c13 
 

 
Gracias de antemano por su cooperación.  

Un cordial saludo, 

 

Luís Silva 
Jefe de Ventas Grandes Clientes  
 

Hilti Española, S.A.  

C/ Pallars 455 
08019 Barcelona 
 
T +34 93 4984378 I M +34 608 790 760 
E luis.silva@hilti.com 
   www.hilti.es 

 

 
3-E-mail em Inglês 

 

Colleagues,  
 
within my Master's thesis project, I will need less than 5m of your time! 

To support my academic studies I am conducting a questionnaire that aims to understand 
negotiation behaviour on a daily negotiation process (internal and external) at the professional 
level. 

So I'd like to count on your cooperation, answering this questionnaire.  
 
Anyone who has studied for a MBA or a Master will know the data collection is important but 
tricky to get done so your help will be gratefully received.  
 
The questionnaires are completely anonymous and their use purely academic.  
 
To answer, just click on the link below: 
 
 
Eng 
http://www.kwiksurveys.com?s=NHEDJM_35b1ce86 
 
Ger 
http://www.kwiksurveys.com?s=ICKNON_56529835 
 
Spa 
http://www.kwiksurveys.com?s=NNINOG_60121c13 
 
Fra 
http://www.kwiksurveys.com?s=ILHDKG_d690587c 
 
PT 
http://www.kwiksurveys.com?s=IMNLHL_7c77f5e3 
 
Thanks in advance for your cooperation. 
 
 
Kind regards, 

http://www.kwiksurveys.com/?s=NNINOG_60121c13
mailto:luis.silva@hilti.com
http://www.hilti.es/
http://www.kwiksurveys.com/?s=NHEDJM_35b1ce86
http://www.kwiksurveys.com/?s=ICKNON_56529835
http://www.kwiksurveys.com/?s=NNINOG_60121c13
http://www.kwiksurveys.com/?s=ILHDKG_d690587c
http://www.kwiksurveys.com/?s=IMNLHL_7c77f5e3
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Luís Silva 
Area Sales Manager- KA  
 

Hilti Española, S.A.  

C/ Pallars 455 
08019 Barcelona 
 
T +34 93 4984378 I M +34 608 790 760 
E luis.silva@hilti.com 
   www.hilti.es 

 

 

 
4-E-mail em Francês 

 
Chers collègues,  
 
Dans le cadre de ma thèse de master, dont le thème est les relations entre les départements de 
Marketing et Ventes, j’aurais besoin de 10 minutes de votre temps. 
En effet, j'ai un questionnaire à vous proposer dont le but sera de comprendre comment chaque 
élèment (de MKT et de Ventes) se comporte dans un processus de négociation au niveau 
professionnel. 
J'aimerais donc pouvoir compter sur vous en répondant à ce questionnaire. 
 
N.B.: Les questionnaires sont totalement anonymes et leur utilisation est exclusivement 
académique. 
 
Pour répondre, il suffit de cliquer sur le lien suivant: 
 
FR 
http://www.kwiksurveys.com?s=ILHDKG_d690587c 
 
ENG 
http://www.kwiksurveys.com?s=IMNLHI_c1d016c 
 
Je vous remercie d'avance pour votre collaboration. 
 
Salutations amicales, 
 

Luís Silva 
Jefe de Ventas Grandes Clientes  
 

Hilti Española, S.A.  

C/ Pallars 455 
08019 Barcelona 
 
T +34 93 4984378 I M +34 608 790 760 
E luis.silva@hilti.com 
   www.hilti.es 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.silva@hilti.com
http://www.hilti.es/
http://www.kwiksurveys.com/?s=ILHDKG_d690587c
http://www.kwiksurveys.com/?s=IMNLHI_c1d016c
mailto:luis.silva@hilti.com
http://www.hilti.es/
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Anexo B 

 

CEN II - Questionário de Eficácia em Negociação II - Português 
 

1 - Caracterização sócio-demográfica do inquirido 
 

Por favor, assinale com uma cruz (x) a resposta que considera mais adequada à sua situação. 

1. Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

2. Idade 

Menos de 25 anos 

De 25 a 35 anos 

De 36 a 50 anos 

Mais de 50 anos 

 

3. Estado civil 

Solteiro 

Casado 

Outro 

 

4. Habilitações escolares 

Ensino Básico 

Ensino secundário 

Ensino superior - Bacharelato 

Ensino superior - Licenciatura 

Ensino superior - Pós-graduação (mestrado, doutoramento) 

 

5 - Função atualmente desempenhada na organização Hilti 

Diretor de Vendas  

Chefe de Vendas  

Técnico Comercial 

Técnico Comercial HC  

Outras funções ligadas às vendas  

Diretor de Marketing 

PLS Manager  

Trade Manager  

Product Manager 

Marketing Communication Manager  

Brand Manager  

Fleet Management Manager 

Market Reach & Marketing Inteligence Manager  

Outras funções ligadas ao Marketing 

 

6. Indique quantos anos possui de experiência em negociação na sua vida profissional 

Até 1 ano 

De 1 a 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 20 anos 

Mais de 20 anos 

 

7. Qual a organização na qual trabalha? 

Hilti Headquarters  

MO Albania 

MO Algeria  

MO Argentina  
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MO Australia 

MO Austria  

MO Baltics  

MO Belarus 

MO BeLux  

MO Brazil  

MO Bulgaria 

MO Chile  

MO Czech & Slovak Republic  

MO China 

MO Colombia  

MO Denmark  

MO Canada 

MO Emirates  

MO Finland  

MO France 

MO Germany  

MO Great Britan  

MO Greece 

MO Hong Kong  

MO Hungary  

MO India 

MO Ireland  

MO Israel  

MO Italy 

MO Japan  

MO Kasakystan  

MO Kuwait 

MO Korea  

MO Lebanon  

MO Marocco 

MO Mexico  

MO Netherlands  

MO North America 

MO New Zealand  

MO Oman  

MO Pakistan 

MO Poland  

MO Portugal  

MO Romania 

MO Russia  

MO Saudi Arabia  

MO Serbia & Montenegro 

MO Singapore  

MO Slovenia, Croatia & Bosnia Herzegovina  

MO South Africa 

MO Spain  

MO Sweden  

MO Switzerland 

Mo Syria  

MO Taiwan  

MO Turkey 

MO Ukraine  

MO Venezuela  

Others 

 

2 - Inquérito 
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Seguidamente, vamos apresentar-lhe uma série de frases que se relacionam com as distintas formas de 

como um negociador pode atuar quando se encontra a tomar parte de uma negociação. 

Dado que não existem respostas nem boas nem más, corretas ou incorretas, pedimos-lhe que seja 

totalmente sincero a responder, marcando com uma cruz (x) a opção que, segundo o código que abaixo 

lhe apresentamos, melhor defina o seu grau de acordo ou desacordo com cada uma das afirmações. 

Para tal, tenha em conta que os números que surgem a seguir às frases se interpretam do seguinte modo: 

1 - Totalmente em desacordo. 

2 - Bastante em desacordo. 

3 - Indiferente. 

4 - Bastante de acordo. 

5 - Totalmente de acordo. 

 

Não pense demasiado nas perguntas. Responda o mais rapidamente possível. 

 

1. Faço ameaças inequívocas, demonstrando que as minhas decisões são irreversíveis.(I) 

2. Demonstro interesse no bem-estar do meu oponente e vontade de encontrar soluções harmoniosas. 

3. Promovo a comunicação aberta, revelando honestamente as informações necessárias ao acordo mútuo. 

4. O bom negociador deve procurar a derrota do seu oponente.(I) 

5. Escuto atentamente a outra parte, de modo a certificar-me da possibilidade de articular interesses entre 

ambos. 

6. Criar impaciência ou agitação no opositor, leva a que se consigam bons resultados.(I) 

7. A frase "O que é bom para a outra parte é mau para mim" está quase sempre certa.(I) 

8. O importante é conceder a pouco e pouco, com o objetivo de criar reciprocidade na outra parte. 

9. Frequentemente, ameaço quebrar a negociação se a outra parte não aceita uma minha proposta.(I) 

10. Estabelecer prioridades entre os assuntos é essencial para se fazerem boas trocas. 

11. É muito importante analisar os interesses subjacentes de ambas as partes para se conseguir alcançar o 

acordo. 

12. Procuro sempre buscar novas soluções para o problema de maneira a chegar ao acordo. 

13. Preocupo-me em saber quais os riscos e custos que as propostas que faço colocam à outra parte. 

14. Proponho-me frequentemente tentar compatibilizar os interesses de grande prioridade de ambas as 

partes. 

15. É conveniente criar segurança na outra parte, se se quer obter um acordo satisfatório por um longo 

período. 

16. Às vezes, sugiro que perco a paciência de modo a obter mais da outra parte.(I) 

17. De vez em quando, convém agir de modo inconsistente e confuso.(I) 

18. Para se alcançar o acordo é muito útil expressar gostos comuns e sublinhar as semelhanças com o 

oponente. 

19. Procuro elogiar o meu oponente nos aspetos positivos que percebo nas suas ideias, apresentação, 

comportamento, etc. 

20. Costumo fazer uma procura criativa de soluções para os problemas. 

21. Preocupo-me em testar os interesses da outra parte de modo a descobrir as suas prioridades. 

22. Procuro trocar informação acerca dos objetivos e soluções propostas por ambas as partes. 

23. Escolho seletivamente os exemplos que dou, de modo a obter o que pretendo. 

24. É útil iniciar a negociação com uma troca de informações acerca de interesses e prioridades. 

25. Estou atento a alternativas para melhorar a minha iniciativa na negociação. 

26. O meu estilo de negociação predominante baseia-se no bom senso e no argumento. 

27. Frequentemente, é conveniente ser arrogante e ameaçar a outra parte.(I) 

28. Sempre que possível, sublinho os interesses mútuos de ambas as partes. 

29. Participo sempre ativamente na negociação, pois isso traz bons resultados. 

30. Para negociar bem há que partir do princípio de que o oponente não tem razão.(I) 

31. Por vezes, exagero na minha impaciência de modo a pressionar os meus adversários para concederem 

no que pretendo.(I) 

32. Preocupo-me em facultar a imagem de que sou um negociador fiável e credível. 

33. Elogio e faço apreciações à outra parte se sinto que teve uma boa postura. 

34. É muito importante estabelecer uma boa relação com o oponente, evidenciando-lhe que se aposta na 

credibilidade e na mútua dependência. 

35. Quando tenho de advertir os meus opositores sobre algo, evito fazê-lo de modo irritado ou sarcástico. 
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36. Tento ter uma certa flexibilidade nos meios para alcançar o acordo, sem fugir, todavia, dos meus 

próprios objetivos. 

37. É muito importante trabalhar em conjunto na procura de interesses comuns nos aspetos que se 

negoceiam. 

38. Tento colocar tantas alternativas quanto possível na mesa, de modo a obter bons resultados. 

39. Procuro ser uma pessoa acessível, mas simultaneamente firme nos seus objetivos. 

40. Quando se atinge o "ponto morto" da negociação é muito útil solicitar um descanso para discutir as 

coisas com um café e num ambiente menos "formal". 

41. Antes de iniciar a reunião ou nos intervalos da mesma, procuro criar um ambiente descontraído com 

os meus adversários sobre assuntos pessoais ou notícias da atualidade. 

42. Costumo participar ativamente nas sessões de negociação. 

 

Obrigado pela sua colaboração. 

 

 

 
CEN II - Cuestionário de Eficácia Negociadora II – Espanhol                                                                     
 

1 – Caracterización socio-demográfica del encuestado 

 

Por favor, señale con una cruz (x) la respuesta que considera mas adecuada a su situación 

 

1.Sexo 

Masc.  

Fem.  

 

2. Edad 

Menos de 25 años  

De 25 a 35 años     

De 36 a 50 años     

Más de 50 años     

 

3. Estado civil 

Soltero  

Casado  

Otro  

         

4. Habilitaciones literarias 

Enseñanza Primaria 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)./Bachiller  

Enseñanza superior - Bachillerato (3años) 

Enseñanza superior - Licenciatura (5 años) 

Enseñanza superior - Post-grado (master, doctorado) (+5años) 

 

5. Indique la función desempeñada atualmente en Hilti 

 

Director de Ventas 

Jefe de Ventas 

Técnico de Ventas 

Técnico de Ventas de HC 

Otras funciones relacionadas con Ventas 

Director de Marketing 

PLS Director 

Trade Manager 

Jefe de Producto 

Marketing Communication Manager 
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Brand Manager 

Fleet Management Manager 

Market Reach & Marketing Intelligence Manager 

Otras funciones relacionadas con el marketing 

  
6. Indique el número de años de experiencia en negociación en su vida profesional 

Hasta 1 año 

De 1 a 5 años  

De  6 a 10 años  

De 11 a 20 años 

Más de  20 años     

 

7. ¿En que organización de mercado trabaja? 

 

Hilti Headquarters 

MO Albania 

MO Algeria 

MO Argentina 

MO Australia 

MO Austria 

MO Baltics 

MO Belarus 

MO BeLux 

MO Brazil 

MO Bulgaria 

MO Chile 

MO The Czech Republic & Slovakia 

MO China 

MO Colombia 

MO Denmark 

MO Canada 

MO Emirates 

MO Finland 

MO France 

MO Germany 

MO Great Britain 

MO Greece 

MO Hong Kong 

MO Hungary 

MO India 

MO Ireland 

MO Israel 

MO Italy 

MO Japan 

MO Kasakystan 

MO Kuwait 

MO Korea 

MO Lebanon 

MO Morocco 

MO Mexico 

MO Netherlands 

MO North America 

MO New Zealand 

MO Oman 

MO Pakistan 

MO Poland 

MO Portugal 
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MO Romania 

MO Russia 

MO Saudi Arabia 

MO Serbia & Montenegro 

MO Singapore 

MO Slovenia, Croatia & Bosnia Herzegovina 

MO South Africa 

MO Spain 

MO Sweden 

MO Switzerland 

Mo Syria 

MO Taiwan 

MO Turkey 

MO Ukraine 

MO Venezuela 

Otra 

 

2 – Cuestionario 
 

 

A continuación, le presentamos una serie de frases que se relacionan con las diferentes formas que puede 

actuar un negociador cuando toma parte en una negociación. 

No existen respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas; le pedimos que sea honesto en todo 

momento. Para contestar, marque con una cruz (x) la opción, que  mejor define el grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada declaración.  

Tenga en cuenta que los números que vienen después de las frases se interpretan de la siguiente manera: 

1 - Totalmente en desacuerdo. 

2 - Muy en desacuerdo. 

3 - Indiferente. 

4 - Muy de acuerdo. 

5 - Totalmente de acuerdo. 

 

 

No piense demasiado en las preguntas. Responda lo más rápidamente posible. 

 

1. Hago amenazas inequívocas, demostrando que mis decisiones son irreversibles.(I) 

2. Demuestro interés por el bienestar de mi oponente y ganas de encontrar soluciones aceptables para 

ambos. 

3. Promuevo una comunicación abierta, revelando honestamente las informaciones necesarias para el 

acuerdo mutuo. 

4. El buen negociador debe procurar la derrota de su oponente.(I) 

5. Escucho atentamente a la otra parte, con vistas a asegurarme la posibilidad de articular intereses 

comunes entre ambos. 

6. Crear impaciencia o agitación en el oponente, lleva a que se consigan buenos resultados.(I) 

7. La frase "lo que es bueno para la otra parte es malo para mí" casi siempre es cierta.(I) 

8. Lo importante es conceder poco a poco, con el objeto de crear reciprocidad en la otra parte. 

9. Frecuentemente, amenazo con romper la negociación si la otra parte no acepta una de mis 

propuestas.(I) 

10. Establecer prioridades entre los asuntos a tratar resulta esencial para la realización de buenos 

acuerdos. 

11. Es muy importante analizar los intereses subyacentes de ambas partes con objeto de alcanzar un 

acuerdo. 

12. Trato siempre de buscar nuevas soluciones al problema, de modo que se pueda llegar a un acuerdo. 

13. Me preocupo por saber cuáles son los riesgos y los costes que las propuestas que realizo representan 

para la otra parte. 

14. Con frecuencia trato de compatibilizar los intereses prioritarios de ambas partes. 

15. Es conveniente crear seguridad en la otra parte, si se quiere obtener un acuerdo satisfactorio por un 

largo período. 
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16. A veces, simulo que pierdo la paciencia con objeto de obtener más de la otra parte. (I) 

17. De vez en cuando resulta conveniente actuar de modo inconsistente y confuso.(I) 

18. Para alcanzar el acuerdo es muy útil expresar gustos comunes y subrayar las semejanzas con el 

oponente. 

19. Trato de elogiar a mi oponente en los aspectos positivos que percibo en sus ideas, presentación, 

comportamiento, etcétera. 

20. Acostumbro a hacer una búsqueda creativa de soluciones para los problemas. 

21. Me preocupo por poner a prueba los intereses de la otra parte con objeto de descubrir sus prioridades. 

22. Procuro intercambiar información acerca de los objetivos y soluciones propuestos por ambas partes. 

23. Escojo selectivamente los ejemplos que doy para conseguir lo que quiero. 

24. Resulta útil iniciar la negociación con un cambio de informaciones acerca de intereses y prioridades. 

25. Me mantengo atento a las alternativas para mejorar mi iniciativa en la negociación. 

26. Mi estilo de negociación predominante se fundamenta en el sentido común y la argumentación. 

27. Frecuentemente, resulta conveniente ser arrogante y amenazar a la otra parte.(I) 

28. Siempre que es posible, subrayo los intereses mutuos de ambas partes. 

29. Participo siempre activamente en la negociación, pues ello da buenos resultados. 

30. Para negociar bien se debe partir del principio de que el oponente no tiene razón.(I) 

31. A veces, exagero mi impaciencia con el fin de presionar a mis adversarios para que concedan lo que 

pretendo.(I) 

32. Me preocupo por fomentar la imagen de que soy un negociador fiable y creíble. 

33. Alabo y hago valoraciones positivas de la otra parte si siento que mantiene una postura correcta. 

34. Es muy importante establecer una buena relación con el oponente, haciéndole ver que se apuesta por 

la credibilidad y la mutua dependencia. 

35. Cuando he de advertir a mis oponentes sobre algo, evito hacerlo de modo irascible o sarcástico. 

36. Trato de mantener una cierta flexibilidad en los medios para alcanzar el acuerdo, sin renunciar por 

ello a mis objetivos. 

37. Es muy importante trabajar conjuntamente en la búsqueda de intereses comunes en las cuestiones que 

se van a negociar. 

38. Trato de poner sobre la mesa el mayor número de alternativas posibles, con vistas a obtener buenos 

resultados. 

39. Trato de ser una persona accesible pero, al mismo tiempo, firme en sus objetivos. 

40. Cuando se produce un "punto muerto" en la negociación, es muy útil solicitar un descanso para 

discutir las cosas delante de un café y en un ambiente menos "formal". 

41. Antes de iniciar la reunión, o en los descansos de la misma, trato de crear un ambiente distendido, 

charlando con mis oponentes sobre asuntos personales o a noticias de actualidad. 

42. Suelo participar activamente en todas las sesiones de negociación.  

 

Nota: Los items señalados con (I) se puntúan en sentido inverso. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

CEN II - Questionnaire on the Effectiveness on Negotiation - Inglês 

 
1 - Socio-demographic respondent of Negotiation II 

 

Please mark with a cross (x) the answer more appropriate to your situation. 

 

1. Gender 

Male 

Female 

 

2. Age 

Under 25 

From 25 to 35 years 

From 36 to 50 years 
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More than 50 years 

 

3. Marital status 

Single 

Married 

Other 

 

4. Educational attainment 

Basic Education 

Secondary education 

Higher education - Bachelor 

Higher education - Degree 

Higher education - Postgraduate (MSc, PhD) 

 

2 - Survey 

 

5 - Function currently performed in Hilti organization 

Sales Director  

Area Sales Manager  

Salesman 

Salesman HC  

Other functions related to sales  

Marketing Director 

PLS Manager  

Trade Manager  

Product Manager 

Marketing Communication Manager  

Brand Manager  

Fleet Management Manager 

Market Reach & Marketing Intelligence Manager  

Other functions related to Marketing 

 

6. Indicate how many years of negotiation experience you have in your professional life 

Under 1 year 

From 1 to 5 years 

From 6 to 10 years 

From 11 to 20 years 

More than 20 years 

 

7. Organization where you work 

Hilti Headquarters  

MO Albania  

MO Algeria 

MO Argentina  

MO Australia  

MO Austria 

MO Baltics  

MO Belarus  

MO BeLux 

MO Brazil  

MO Bulgaria  

MO Chile 

MO Czech & Slovak Republic  

MO China  

MO Colombia 

MO Denmark  

MO Canada  

MO Emirates 
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MO Finland  

MO France  

MO Germany 

MO Great Britan  

MO Greece  

MO Hong Kong 

MO Hungary  

MO India  

MO Ireland 

MO Israel  

MO Italy  

MO Japan 

MO Kasakystan  

MO Kuwait  

MO Korea 

MO Lebanon  

MO Marocco  

MO Mexico 

MO Netherlands  

MO North America  

MO New Zealand 

MO Oman  

MO Pakistan  

MO Poland 

MO Portugal  

MO Romania  

MO Russia 

MO Saudi Arabia  

MO Serbia & Montenegro  

MO Singapore 

MO Slovenia, Croatia & Bosnia Herzegovina  

MO South africa  

MO Spain 

MO Sweden  

MO Switzerland  

MO Syria 

MO Taiwan  

MO Turkey  

MO Ukraine 

MO Venezuela  

Others 

 

Next, we introduce you to a series of phrases that relate to the different ways in which a negotiator can act 

when taking part in a negotiation. 

Since there is nothing good, bad, right or wrong about any response you may make, we ask you to answer 

with complete honesty. Put a cross (x) against the response that best defines your degree of agreement or 

disagreement with each statement. 

To do this, keep in mind that the numbers that come after the sentences are interpreted as follows: 

1 - Strongly Disagree. 

2 - Quite disagree. 

3 - Indifferent. 

4 - Quite agree. 

5 - Totally agree. 

Do not think too much into the questions. Respond as quickly as possible. 

 

1. I make clear threats, showing that my decisions are irreversible.(I) 

2. I show interest in my opponent’s welfare and the will to find harmonious solutions. 

3. I encourage open discussion, honestly disclosing information essential to reaching mutual agreement. 
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4. A good negotiator must concentrate on defeating his or her opponent. (I) 

5. I listen carefully the other part, to ensure that both our interests are articulated. 

6. Making one’s opponent impatient or upset leads to good results. (I) 

7. The statement “What’s good for the other part is bad for me” is almost always right. (I) 

8. The important thing is to concede little by little, aiming to make the other part reciprocate. 

9. I frequently threat to break off the negotiation if the other party does not accept my proposal. (I) 

10. Setting priorities for the subjects to be discussed is essential to making successful progress. 

11. Analysing the underlying interests of both parties is very important for reaching agreement. 

12. I always look for new solutions to the problem in order to reach an agreement. 

13. I worry about knowing the risks and costs to the other part of the proposals I make. 

14. I often try to reconcile the interests to which both parties give priority. 

15. If one wants a satisfactory deal for the long term, it helps to make the other part feel secure. 

16. Sometimes, I pretend to become impatient in order to obtain concessions from the other part. (I) 

17. From time to time, one must act in an inconsistent and confused manner. (I) 

18. Finding tastes and points in common with one’s opponent is quite useful for closing the deal. 

19. I try to praise my opponent in the positive aspects I see in his or her ideas, presentation, behaviour, 

etc. 

20. I usually search creatively for solutions to problems. 

21. I concern myself with evaluating the other part’s interests to ascertain its priorities. 

22. I try to exchange information about the objectives and solutions proposed by both parties. 

23. I am selective about the examples I give, in order to obtain what I want. 

24. It is useful to start the negotiation with an exchange of information about interests and priorities. 

25. I keep myself alert to alternatives to improve my negotiating position. 

26. My negotiation style is based on common sense and reasoning. 

27. It is often useful to be arrogant and threaten the other part. (I) 

28. Whenever possible, I stress the mutual interests of both parties. 

29. I always participate actively in the negotiation, because it brings good results. 

30. To negotiate well one must assume that the opponent is not right.(I) 

31. Sometimes, I exaggerate my impatience to pressurise my opponents into making concessions in my 

favour. (I) 

32. I worry about my image as a reliable and credible negotiator. 

33. If I consider the other party’s attitude positive then I praise it accordingly. 

34. It is important to establish good relationships, indicating to the other side that we count on credibility 

and mutual respect. 

35. Whenever I must warn my opponents about something, I avoid doing it in an irritated or sarcastic 

way. 

36. I try to keep some flexibility in the means used to reach an agreement, without deviating from my 

own goals. 

37. It is very important to work together in the search for common interests within the negotiations. 

38. In order to obtain good results I try to put as many choices as possible on the table. 

39. I try to be approachable while remaining firm in my objectives. 

40. When negotiations break down, it is quite useful to request a coffee break so matters can be further 

discussed in a less formal atmosphere. 

41. Before the meeting or during breaks I try to create a relaxed atmosphere by talking to the other side 

about personal matters or current affairs. 

42. I usually take an active part in the negotiations. 

 

Thank you for your cooperation. 

 

 

 

CEN II - Questionnaire sur l’efficacité en négociation II - Francês 
 

1 - Caractérisation sócio-démographique du ripondant 

 

Cochez, avec une croix (x), la réponse que vous considérez la plus adéquate à votre situation. 
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1. Sexe 

Masculin 

Féminin 

 

2. Âge 

Moins de 25 ans 

De 25 a 35 ans 

De 36 a 50 ans 

Plus de 50 ans 

 

3. État civil 

Célibataire 

Marié(e) 

Autre 

 

4. Niveau de scolarité 

Collège 

Lycée 

Ens. Supérieur - DEUG 

Ens. Supérieur - Licence 

Ens. Supérieur - Diplomes (master, doctoral) 

 

2 - Questionnaire 

 

5 - Fonction actuelle dans l'organisation Hilti 

Sales Director  

Area Sales Manager  

Salesman TS 

Salesman HC  

Other functions related to sales  

Marketing Director 

PLS Manager  

Trade Manager  

Product Manager 

Marketing Communication Manager Brand Manager  

Fleet Management Manager 

Market Reach & Marketing Intelligence Manager  

Other functions related to Marketing 

 

6. Indiquez combien d'années d'expérience professionnelle vous possédez en négociation 

Moins de 1 an 

De 1 à 5 ans 

De 6 à 10 ans 

De 11 à 20 ans 

Plus de 20 ans 

 

7. Organisation où vous travaillez 

Hilti Headquarters  

MO Albania  

MO Algeria 

MO Argentina  

MO Australia  

MO Austria 

MO Baltics  

MO Belarus  

MO BeLux 

MO Brazil  

MO Bulgaria  
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MO Chile 

MO Czech & Slovak Republic  

MO China  

MO Colombia 

MO Denmark  

MO Canada  

MO Emirates 

MO Finland  

MO France  

MO Germany 

MO Great Britan  

MO Greece  

MO Hong Kong 

MO Hungary  

MO India  

MO Ireland 

MO Israel  

MO Italy  

MO Japan 

MO Kasakystan  

MO Kuwait  

MO Korea 

MO Lebanon  

MO Marocco  

MO Mexico 

MO Netherlands  

MO North America  

MO New Zealand 

MO Oman  

MO Pakistan  

MO Poland 

MO Portugal  

MO Romania  

MO Russia 

MO Saudi Arabia  

MO Serbia & Montenegro  

MO Singapore 

MO Slovenia, Croatia & Bosnia Herzegovina  

MO South africa  

MO Spain 

MO Sweden  

MO Switzerland  

MO Syria 

MO Taiwan  

MO Turkey  

MO Ukraine 

MO Venezuela  

Others 

 

Dans un deuxième temps, nous vous présenterons une série de phrases qui sont en relation avec les 

diverses formes de négocier et du rôle du négociateur lors d`une négociation. 

Étant donné qu`il n`ya pas de bonnes ou mauvaises réponses, correctes ou incorrectes, nous vous 

demandons d`être complètement sincères et de cocher l`option qui définit votre degré d`accord ou 

désaccord en suivant le code ci-dessous. 

1 – Complètement en désaccord. 

2 – En désaccord. 

3 – Indifférent. 

4 – En accord. 
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5 – Complètement d´accord. 

 

Ne réflechissez pas trop avant de repondre. Répondez le plus rapidement posible. 

 

1. Je profère des menaces claires, en montrant que des décisions sont irréversibles. (I) 

2. Je me montre concerné par le bien-être de mon adversaire et j` essaye de trouver des solutions 

harmonieuses. 

3. J`incite la communication ouverte, en révélant honnêtement les informations nécessaires à un mutuel 

accord. 

4. Un bon négociateur doit chercher la défaite de son adversaire.(I) 

5. J`écoute attentivement l`autre de manière à me certifier que nous pourrons joindre nos intérêts. 

6. Créer de l`impatiente ou de l`agitation chez l`adversaire conduit à de bons résultats. (I) 

7. La phrase: “Ce qui est bon pour l`autre est mauvais pour moi“ est pratiquement toujours correcte. (I) 

8. Le plus important est de faire quelques concessions ayant pour but créer la réciprocité de l`autre. 

9. Je menace souvent rompre la négociation si l´autre n`accepte pas ma proposition. (I) 

10. Établir des priorités entre les sujets est essentiel pour qu`il y ait de bons échanges. 

11. Il est très important d`analyser les intérêts sous-jacents des deux parties pour atteindre l`accord. 

12. Je cherche toujours de nouvelles solutions pour le problème de manière à atteindre l`accord. 

13. Je cherche à savoir les risques et les coûts des propositions que je fais. 

14. J`essaye fréquemment de rendre compatibles les intérêts prioritaires des deux parties. 

15. On doit rassurer l`autre partie si on veut obtenir un accord satisfaisant à long terme. 

16. Parfois, je feins perdre la patiente de façon à obtenir plus de l`autre partie. (I) 

17. De temps en temps, il est convenable d`agir de manière inconsistante et confuse. (I) 

18. Pour atteindre l`accord, il est très utile avoir des goûts en commun et souligner les similitudes avec 

l`adversaire. 

19. Je cherche à flatter les aspects positifs de mon adversaire tels que je les perçois à travers ses idées, 

présentation, comportement, etc. 

20. J`ail l`habitude de faire une recherche créative de solutions pour les problèmes. 

21. Je cherche à tester les intérêts de l`autre partie de manière à découvrir ses priorités. 

22. Je cherche à échanger de l`information à propos des objectifs et solutions proposés pour les deux 

parties. 

23. Je choisis de façon sélective les exemples que je donne de manière à obtenir ce que je prétends. 

24. Il est utile commencer la négociation en échangeant des informations à propos des intérêts et priorités. 

25. Je me maintiens attentif aux alternatives pour améliorer ma forme de négocier. 

26. Mon style prédominant de négociation est basé sur le bon sens et l´argumentation. 

27. Souvent, il convient être arrogant et menacer l`autre partie. (I) 

28. Chaque fois que je le peux, je souligne les intérêts communs aux deux parties. 

29. Je participe toujours activement dans la négociation, grâce à ça j`aurai de bons résultats. 

30. Pour bien négocier, on doit assumer que l`adversaire n`a pas raison. (I) 

31. Parfois, j`exagère mon impatience afin de mettre la pression sur mes adversaires pour qu´ils me 

concèdent ce que je prétend. (I) 

32. Je chercher à montrer que je suis un négociateur fiable et crédible. 

33. Je fais l`éloge de l’autre partie si je pense qu`elle a agi correctement. 

34. Il est très important d`établir une bonne relation avec l`adversaire, en lui montrant qu`on croit à la 

crédibilité et à l' interdépendance. 

35. Quand je dois avertir mes adversaires, j`évite de le faire de manière énervée ou sarcastique. 

36. J`essaye d' avoir une certaine flexibilité dans les moyens utilisés pour atteindre l´accord, sans oublier 

toute fois mas propres objectifs. 

37. Il est très important de travailler ensemble dans la recherche d`intérêts communs lorsqu`on négocie. 

38. J`essaye de donner toutes les solutions possibles de manière à obtenir de bons résultats. 

39. Je cherche à être une personne accessible, mais, en même temps, ferme dans mes objectifs. 

40. Quand la négociation stagne, il est très utile de faire une pause et prendre un café pour discuter dans 

une ambiance moins formelle. 

41. Avant de commencer la réunion ou pendant les pauses, je cherche à créer une ambiance décontractée 

en parlant de sujets personnels, des nouvelles de l`actualité. 

42. J`ai l`habitude de participer activement pendant les négociations. 

 

Merci por votre collaboration. 
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CEN II - Fragebogen über die Wirksamkeit von Verhandlungen II - Alemão 
 

1 -Soziodemografische Fragen 

 

Bitte kreuzen Sie die Antwort, die auf Sie zutrifft, mit (x) an 

 

1.Geschlecht 

Männlich 

Weiblich 

 

2. Alter 

Unter 25 

25 bis 35 Jahre 

36 bis 50 Jahre 

Älter als 50 Jahre 

 

3. Familienstand 

Ledig 

Verheiratet 

Anderer 

 

4. Bildungsniveau 

Grundausbildung 

Weiterführende Schule 

Höhere Bildung – Bachelor 

Höhere Bildung – Master 

Höhere Bildung – weiterführende Studien (Dipl., Dr.) 

 

5 - Welche Funktion haben Sie derzeit bei Hilti inne? 

Verkaufsdirektor  

Verkaufsleiter  

Verkäufer 

Verkäufer HC  

Andere Funktion, im Bezug auf Verkauf  

Marketingleiter 

PLS Manager  

Branchenmanager  

Produktmanager 

Marketing Communication Manager  

Brand Manager Manager  

Flottenmanagement 

Marktforschung & Wettbewerbsbeobachtung  

Andere Funktion, im Bezug auf Marketing 

 

6. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie? 

Mehr als 20 Jahre 

Weniger als 1 Jahr 

1 bis 5 Jahre 

6 bis 10 Jahre 

11 bis 20 Jahre 

Mehr als 20 Jahre 

 

7. In welcher MO arbeiten Sie? 

Hilti Hauptsitz (1) 



Eficácia Negocial, Marketing e Vendas: ... 

 

  149 

MO Albanien (2) 

MO Algerien (3) 

MO Argentinien (4) 

MO Australien (5) 

MO Baltikum (7) 

MO Belarus (8) 

MO BeLux (9) 

MO Brasilien (10) 

MO Bulgarien (11) 

MO Chile (12) 

MO China (14) 

MO Dänemark (16) 

MO Deutschland (21) 

MO Emirate (18) 

MO Finnland (19) 

MO Frankreich (20) 

MO Griechenland (23) 

MO Großbritannien (22) 

MO Hongkong (24) 

MO Indien (26) 

MO Irland (27) 

MO Israel (28) 

MO Italien (29) 

MO Japan (30) 

MO Kanada (17) 

MO Kasachstan (31) 

MO Kolumbien (15) 

MO Korea (33) 

MO Kuwait (32) 

MO Libanon (34) 

MO Marokko (35) 

MO Mexiko (36) 

MO Neuseeland (39) 

MO Niederlande (37) 

MO Nordamerika (38) 

MO Oman (40) 

MO Österreich (6) 

MO Pakistan (41) 

MO Polen (42) 

MO Portugal (43) 

MO Rumänien (44) 

MO Russland (45) 

MO Saudi-Arabien (46) 

MO Schweden (52) 

MO Schweiz (53) 

MO Serbien & Montenegro (47) 

MO Singapur (48) 

MO Slowenien, Kroatien, & Bosnien Herzegowina (49) 

MO Spanien (51) 

MO Südafrika (50) 

MO Syrien (54) 

MO Taiwan (55) 

MO Tschechische & Slowakische Republik (13) 

MO Türkei (56) 

MO Ukraine (57) 

MO Ungarn (25) 

MO Venezuela (58) 

Sonstige (59) 
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2 - Fragebogen 

Als nächstes zeigen wir Ihnen verschiedene Verhaltensweisen, wie Sie sich als 

Teilnehmer in einer Verhandlung möglicherweise verhalten können. 

Da die Antworten weder gut noch schlecht, richtig oder falsch sind, bitten wir Sie, eine ehrliche Antwort, 

die am besten auf Sie zutrifft, zu geben. Markieren Sie Ihre Antwort mit einem Kreuz (x), wobei Sie die 

Möglichkeit haben, je nach Grad der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit einer Aussage 

zwischen fünf Antworten auszuwählen. 

Die Zahlen nach den Formulierungen können folgendermaßen interpretiert werden: 

1 - Trifft überhaupt nicht zu 

2 – Trifft gelegentlich zu 

3 - Neutral 

4 – Im Grossen und Ganzen einverstanden 

5 - Vollkommen einverstanden 

 

Denken Sie nicht zu lange nach, bevor Sie die Fragen beantworten. Reagieren Sie so 

schnell wie möglich. 

 

1. Ich formuliere eindeutige Drohungen, um zu zeigen, dass meine Entscheidungen nicht rückgängig zu 

machen sind. (I) 

2. Ich interessiere mich für das Wohlergehen meines Gegenübers und versuche, eine für alle Beteiligten 

zufriedenstellende Lösung zu finden. 

3. Ich setze mich für eine offene Kommunikationskultur ein, bei der alle für eine Einigung erforderlichen 

Informationen ehrlich offen gelegt werden. 

4. Das Ziel eines guten Verhandlungsführers ist es, seinen Kontrahenten zu besiegen. (I) 

5. Ich höre der anderen Seite aufmerksam zu, damit die Interessen beider Seiten deutlich gemacht werden. 

6. Ungeduld oder Ärger bei seinem Gegenüber zu erzeugen führt zu guten Ergebnissen. (I) 

7. Der Satz „Was gut für die andere Seite ist, ist schlecht für mich" trifft fast immer zu. 

8. Das Wichtigste ist, nach und nach kleine Zugeständnisse zu machen, damit die andere Seite ebenfalls 

Gegenleistungen erbringt. 

9. Wenn die andere Seite meinen Vorschlägen nicht zustimmt, drohe ich häufig mit dem Abbruch der 

Verhandlung. (I) 

0. Die Festlegung von Prioritäten ist von entscheidender Bedeutung für erfolgreiche Gespräche. 

11. Um eine Einigung zu erzielen, ist es sehr wichtig, die grundlegenden Interessen beider Parteien zu 

analysieren. 

12. Ich versuche stets, neue Lösungen für ein Problem zu finden, um eine Einigung zu erzielen. 

13. Ich bemühe mich, die Kosten und Risiken, die sich auf Grund der von mir gemachten Vorschläge für 

die andere Partei ergeben, in Erfahrung zu bringen. 

14. Ich versuche häufig, die Interessen, die für beide Parteien von hoher Priorität sind, miteinander in 

Einklang zu bringen. 

15. Wenn langfristig eine zufriedenstellende Einigung erreicht werden soll, ist es zweckmäßig, der 

anderen Seite ein Gefühl von Sicherheit zu geben. 

16. Hin und wieder gebe ich vor, meine Geduld zu verlieren, um die andere Seite zu Zugeständnissen zu 

bringen. (I) 

17. Von Zeit zu Zeit sollte man widersprüchliche und unklare Positionen beziehen. (I) 

18. Um eine Einigung zu erzielen, kann es von Nutzen sein, gemeinsame Vorlieben und Ähnlichkeiten 

beider Seiten zu betonen. 

19. Ich bemühe mich, die positiven Aspekte, die ich in den Ideen, Präsentationen, Handlungsweise etc. 

meines Gegenübers sehe, positiv zu erwähnen. 

20. Gewöhnlich versuche ich, Probleme auf kreative Weise zu lösen. 

21. Ich bemühe mich, die Interessen der anderen Seite zu analysieren, um ihre Prioritäten herauszufinden. 

22. Ich versuche, Informationen in Bezug auf die von beiden Seiten vorgeschlagenen Ziele und Lösungen 

auszutauschen. 

23. Um meine Ziele zu erreichen, wähle ich die von mir gegebenen Beispiele sehr selektiv aus. 

24. Es ist sinnvoll, eine Verhandlung mit einem Informationsaustausch über die jeweiligen Interessen und 

Prioritäten zu beginnen. 

25. Ich bin offen gegenüber Alternativen, die meine Verhandlungsposition stärken. 
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26. Mein Verhandlungsstil gründet sich auf gesunden Menschenverstand und logische 

Schlussfolgerungen 

27. Oft ist es zweckmäßig, sich der anderen Seite gegenüber arrogant und bedrohlich zu verhalten. (I) 

28. Ich betone die gegenseitigen Interessen beider Parteien so oft wie möglich. 

29. Ich beteilige mich stets aktiv an den Verhandlungen, da sauf diese Weise gute Ergebnisse erzielt 

werden können. 

30. Um gut verhandeln zu können, muss man davon ausgehen, dass die andere Seite unrecht hat. (I) 

31. Manchmal spiele ich meine Ungeduld absichtlich hoch, um Druck auf meine Gegenspieler auszuüben 

und Zugeständnisse zu erlangen. (I) 

32. Ich bemühe mich, als zuverlässiger und glaubwürdiger Verhandlungspartner aufzutreten. 

33. Wenn ich der Meinung bin, dass die andere Seite einen guten Standpunkt vertritt, erwähne ich dies 

positiv. 

34. Es ist wichtig, eine gute Beziehung zur anderen Seite aufzubauen, um deutlich zu machen, dass beide 

Seiten Wert auf Glaubwürdigkeit und gegenseitigen Respekt legen. 

35. Wenn ich die andere Seite vor etwas warnen möchte, vermeide ich, dies auf gereizte oder sarkastische 

Weise zu tun. 

36. Ich versuche, mir bei den für die Erreichung einer Einigung eingesetzten Mitteln eine gewisse 

Flexibilität zu bewahren, ohne dabei jedoch von meinen eigenen Zielen abzuweichen. 

37. Eine gute Zusammenarbeit bei der Definition gemeinsamer Interessen hinsichtlich der verhandelten 

Aspekte ist von großer Bedeutung. 

38. Ich versuche, so viele alternative Lösungen wie möglich auf den Tisch zu legen, um so gute 

Ergebnisse zu erzielen. 

39. Ich versuche, mich aufgeschlossen zu verhalten, aber hinsichtlich meiner Ziele trotzdem eine klare 

Stellung zu beziehen. 

40. Wenn eine Verhandlung an einen „toten Punkt“ kommt, ist es hilfreich, eine Kaffeepause einzulegen 

und strittige Punkte in einer weniger förmlichen Atmosphäre zu diskutieren. 

41. Vor Beginn der Sitzung oder während der Pausen bemühe ich mich um entspannte Atmosphäre, 

indem ich mit meinen Kontrahenten über private Themen oder aktuelle Nachrichten spreche. 

42. In der Regel beteilige ich mich aktiv an den Verhandlungen. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

 

 


