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NEGOCIAÇÃO



VISÃO GERAL

A negociação é uma parte essencial e inevitável da 
vida. Seja qual for sua profissão, ser treinado nessa 
habilidade vital pode significar a diferença entre a sua 
habilidade de conseguir um ótimo negócio em vez de 
um negócio que resulte em perda de valor para você 
e para sua empresa.

O Negociador Básico é um poderoso curso online 
que ensina as principais competências centrais das 
negociações para todos os participantes - seja em sua 
primeira experiência de treinamento em habilidades 
de negociação ou se você estiver utilizando o curso 
como uma atualização.

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS

Oito módulos interativos e de fácil compreensão 
acessados online

Cada módulo dura cerca de 20 a 30 minutos

Uma combinação de informações teóricas, 
exemplos da vida real e um estudo de caso  
de negociação final

Apresentação do The Keyhole, um modelo  
de negociação que fornece disciplina e rigor 
comprovados e eficazes à sua abordagem  
em qualquer negociação

Compreensão e aplicação de quatro etapas 
centrais: explorar, propor, contrapropor  
e acordar, tudo apoiado pelo planejamento

Exercícios práticos e um resumo do curso

Um teste final de compreensão que oferece  
a oportunidade para praticar suas novas 
habilidades em um módulo onde cada 
participante realiza uma negociação, que será 
avaliada com base no valor criado

Programa multiplataforma e acessível por  
meio de celular, tablet ou computador

DESCRIÇÃO

O Negociador Básico foi desenvolvido especificamente 
para oferecer uma experiência voltada para o aluno. 
Utilizando os princípios de gamificação, o programa 
permite aos participantes planejar seu aprendizado  
em pequenas etapas, para uma jornada de aprendizado 
conveniente e cativante.  

O QUE DIZEM OS 
PARTICIPANTES

“Profundo, mas sem ser complicado. Subdividido em 
pequenos blocos... bom para ser realizado no ritmo  
e disponibilidade de horário de cada um.”

“Foi bastante interativo, os vídeos foram úteis e claros.  
Os exemplos foram fáceis de entender.  Todos os testes  
de fato me ajudaram a praticar toda a teoria.”

“O trabalho de apresentação e preparação foi ótimo,  
pois foi construído para o exercício final. Esse curso  
é excelente! Pena que não fiz antes…”

ESTE PROGRAMA É PARA  
VOCÊ SE...

Você for um profissional de qualquer setor e quiser 
aprender mais sobre a habilidade de negociação e/ou 
aperfeiçoar ou atualizar as habilidades que já possui. 

Você for um iniciante ou se já for experiente.  
Este programa funciona igualmente bem como uma 
introdução aos princípios básicos de negociação, mas 
também é útil para atualizar aqueles que já receberam 
algum tipo de treinamento em negociação e desejam 
revitalizar suas habilidades.  

Você estiver pronto para enriquecer em sua vida 
profissional e pessoal - seja qual for seu nível  
de habilidade. 

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


