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VISÃO GERAL

Nosso programa de coaching foi desenvolvido para 
aumentar de maneira significativa as habilidades 
e resultados da sua equipe de negociação.   
É igualmente eficaz tanto como uma intervenção 
especializada para otimizar os 14 comportamentos  
de um negociador habilidoso quanto para fornecer 
apoio generalizado a negociações específicas que você 
e a sua equipe estão enfrentando.  Como tal, pode ser 
flexibilizado para oferecer coaching em melhores 
práticas para o planejamento e preparação de 
negociações comerciais, ou como suporte em uma 
negociação específica atual. 

O QUE ESTÁ ENVOLVIDO?

O coaching em negociação negociação é confidencial, 
e trata-se de uma conversa particular ou em equipe 
com um conceituado especialista em negociação.  
Foi desenvolvido para atualizar e desenvolver 
habilidades, acrescentar ideias e lançar a luz de um 
especialista sobre os desafios e questões enfrentadas 
por você e sua equipe em suas negociações atuais. 

Como tal, as conversas de coaching são normalmente 
focadas na construção de conhecimentos e habilidades, 
gerando soluções criativas e desenvolvendo caminhos 
para a superação de obstáculos. 

O coaching oferece uma abordagem exclusivamente 
personalizada e customizada para atender aos atuais 
desafios de negociação, oferecendo a você tempo, 
espaço e conhecimento para preparar para suas 
negociações. 

O QUE ESTÁ INCLUSO EM UM 
PACOTE DE COACHING?

Acesso auma seleção de consultores de negociação 
especializados do mundo inteiro
Uma "reunião de pesquisa comercial" gratuita 
Até 8 horas de coaching presencial ou virtual
Faixas de horário em blocos de tempo pré-
acordados que funcionem para você e sua equipe
Discussões conclusivas entre o instrutor e o gerente 
de equipe a fim de analisar o que foi aprendido 
e definir a agenda para o sucesso futuro
Avaliação do impacto

PACOTES PERSONALIZADOS

A The Gap Partnership trabalha com organizações 
internacionais em acordos de coaching em todo  
o mundo, e tem a satisfação de discutir as diversas 
maneiras com as quais podemos trabalhar com a sua 
empresa para atender tanto às suas necessidades 
quando às da sua equipe. Podemos personalizar  
nossas soluções de coaching em parceria com  
você, garantindo que você possa colher o valor  
ideal de seu investimento. 

O COACHING EM NEGOCIAÇÕES 
É PARA VOCÊ SE...

Você gerencia uma equipe de negociação e deseja melhorar 
os recursos de negociação dessa equipe, tanto em termos 
individuais quanto em âmbito de equipe. 

Você é um negociador comercial e costuma gerenciar 
negociações complexas. 

Você concluiu The Complete Skilled Negotiator e está 
procurando atualizar e aprimorar suas habilidades.

Você tem um desafio de negociação e está procurando 
coaching externo complementar.

PARA MAIS INFORMAÇÕES,  
entre em contato através do e-mail: 
thegappartnership.com


