
NEGOCIAÇÃO
E LIDERANÇA
LIDANDO COM PROBLEMAS
E PESSOAS DIFÍCEIS
Programa presencial de três dias

12 a 14 de setembro    
 

Junte-se a nós no The Charles Hotel em Cambridge, MA

PRESENCIAL
SETEMBRO 2022



Evento presencial
Junte-se a nós em Cambridge nesta primavera

Programa de Negociação na Harvard Law School: Um consórcio universitário dedicado 
ao desenvolvimento da teoria e prática da negociação e resolução de disputas.

Harvard | MIT | Tufts

Prezado Executivo:

Dediquei minha carreira ao estudo da teoria e prática da 
negociação e sei, sem dúvida, que a negociação é uma 
habilidade essencial para líderes e executivos. No Programa 
de Negociação, acreditamos que, com treinamento, todos 
podem se tornar melhores negociadores e, quando você for 
um bom negociador, terá mais sucesso em fechar negócios, 
construir parcerias e evitar disputas dispendiosas. Nosso 
programa de Educação Executiva, Negociação e Liderança, 
faz uso de pesquisas de ponta e exemplos do mundo real 
durante três dias de treinamento de negociação direciona-
da. Se você está pronto para se tornar um negociador mais 
habilidoso e um líder mais eficaz, eu o encorajo fortemente 
a se juntar a nós em Cambridge.

Guhan Subramanian 
Presidente do Programa de Negociação da Harvard
Law School

Joseph Flom Professor de Direito e Negócios, Harvard
Law School

Douglas Weaver Professor de Direito Empresarial, Harvard
Business School

NEGOCIAÇÃO E LIDERANÇA
12–14 de setembro | Chegar em 11/SET/22
The Charles Hotel | Cambridge, Massachusetts

Dia 1

8h00 – 9h00 Credenciamento e Café da Manhã
Continental

9h00 – 9h10 Boas-vindas e Visão geral do
cronograma

9h10 – 12h30 Fundamentos de Negociação -
Conceitos-chave e vocabulário
central

12h30 – 13h30 Almoço
13h30 – 17h30 Gerenciando a tensão entre

criar e reivindicar Valor

17h30 – 18h30 Recepção

 

Dia 2

7h30 – 8h30 Café da Manhã Continental
8h30 – 12h30 Gerenciando Emoções e

Lidando com Situações Difíceis

Relacionamentos
12h30 – 13h30 Almoço
13h30 – 17h30

 
Dia 3

7h30 – 8h30                           Café da Manhã Continental
8h30 – 12h30                      Negociações Complexas e

Desafios organizacionais
12h30 – 13h30                  Almoço

Encerramento

13h30 – 17h30

17h30
                        

Juntando tudo: Liderando
por meio da negociação

O Renomado Programa de Negociação

 

da Harvard Law
Ganhe um Certificado de Conclusão 
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Liderar na mesa de negociação

Pode não haver um único molde do qual todos os grandes 
líderes sejam moldados, mas há uma qualidade que todos 
compartilham: a capacidade de negociar. Enquanto alguns 
nascem com isso, a maioria dos líderes aprimora suas 
habilidades de negociação ao longo do tempo, por meio da 
experiência no trabalho. No Programa de Negociação, 
aceleramos esse processo e focamos em técnicas que 
funcionam no escritório e na mesa de negociação.

1

Alcance melhores resultados

As estratégias que você aprenderá durante este programa 
de três dias o ajudarão a desenvolver negócios importantes, 
negociar em ambientes incertos, melhorar as relações de 
trabalho, reivindicar (e criar) mais valor e resolver disputas 
aparentemente intratáveis. Você trabalhará em cenários 
complexos e aprenderá táticas de resolução de problemas 
que poderá aplicar em futuras negociações.

2

Aprenda com os melhores

Nossos membros do corpo docente negociaram tratados de 
paz, intermediaram acordos multibilionários e firmaram 
acordos de alto risco em todo o mundo. Com a orientação 
deles, você aprenderá como se tornar um negociador mais 
bem-sucedido, lidar com pessoas difíceis e gerenciar 
conflitos. Sua orientação especializada irá ensiná-lo como 
alavancar seus pontos fortes para obter melhores resultados.

3

Pratique com confiança

Não basta ouvir uma palestra – nosso programa inclui 
oportunidades para trabalhar em cenários de 
negociação. Ao lado de um grupo diversificado de 
executivos de todo o mundo, você testará teorias 
inovadoras, pratique novas abordagens e coloque seu 
conhecimento recém-descoberto em ação, ali mesmo. 
Você sairá do programa com um kit de ferramentas 
testado pelo tempo, que funciona tanto na teoria 
quanto na prática.

4

Amplie seu aprendizado

Se você quer aprender a utilizar as estratégias 
de negociadores renomados ou navegar
em negócios complicados, amplie seu 
aprendizado com uma de nossas sessões 
aprofundadas de um dia. Cada programa é 
realizado apenas uma vez por ano e 
representa uma grande oportunidade para 
aprofundar uma questão complexa.
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Day 1: Understanding 
Key Negotiation 
Concepts1

/ MANHÃ /

Fundamentos de Negociação—
Conceitos-chave e vocabulário central

9h10 – 12h30

A negociação é uma atividade de alto custo de transação, e 
o lado mais bem preparado quase sempre leva vantagem. 
Esta sessão examinará as principais estruturas de 
negociação, incluindo a importância da negociação baseada 
em princípios e da solução compartilhada de problemas.

Ao lado de seus colegas participantes, você irá:

• Preparar-se para sua negociação

Explorar a diferença entre interesses e posições

Identificar a gama de alternativas que você está 
disposto a considerar se sua contraparte não der 
consentimento

Aprender a analisar um problema de negociação e 
encontrar maneiras de criar valor

Avaliar seu relacionamento com sua contraparte e 
determinar se você pode tomar medidas para gerar 
emoções positivas e evitar reações negativas

• 

• 

•
 

•
 

Por meio de exercícios de negociação e discussões 
interativas, você examinará maneiras de estruturar o 
processo de negociação para acomodar a solução conjunta 
de problemas, o brainstorming e a descoberta colaborativa 
de fatos. Essas estruturas ajudarão você a pensar com 
mais clareza, fazer movimentos mais inteligentes e 
preparar o terreno para negociações mais produtivas.

/ TARDE /

Gerenciando a tensão entre criar
e reivindicar valor

13h30 – 17h30

Na maioria das negociações, buscamos dois objetivos: 
reivindicação de valor e criação de valor. Negociadores 
bem-sucedidos sabem como criar mais valor negociando 
acordos entre questões e, em seguida, reivindicam a 
maior parte desse valor por meio de estratégias de 
negociação distributiva. Nesta sessão, você irá:

• Aprenda a esclarecer seus interesses e prioridades e, em 
seguida, estime os interesses de sua contraparte; quais 
interesses são compartilhados e quais são diferentes?

Identificar a gama de alternativas que você está disposto a 
considerar se sua contraparte não der consentimento

Faça um brainstorming de possíveis acordos ou conces-
sões que possam satisfazer criativamente os interesses 
de ambas as partes

Estabeleça legitimidade para o seu lado: pesquise ou crie 
padrões, princípios e argumentos que tornem um acordo 
ou um termo mais justo e apropriado

Elabore declarações do que cada parte fará ou não fará

Avaliar seu relacionamento com sua contraparte e deter-
minar se você pode tomar medidas para gerar emoções 
positivas e evitar reações negativas

Descreva sua estratégia de comunicação e pergunte a si 
mesmo: O que você quer saber da sua contraparte?  O 
que você está disposto a compartilhar? Qual é a sua 
agenda e como você lidará com desacordos ou impasses?

Identifiqiue oportunidades para capturar e criar valor. 
Você entende os interesses e objetivos da outra parte, 
reconhecendo que os comportamentos cooperativos 
facilitam a criação de valor, enquanto os comportamentos 
competitivos não?

• 

•

•

•

•
 

•
 

•
 

Você aprenderá a avaliar a melhor alternativa para um 
acordo negociado, criar uma zona de possíveis acordos e 
implementar a abordagem de ganhos mútuos para 
negociação.

Aqueles que aspiram a ser melhores líderes 
devem entender a importância da 

negociação. O curso fornece a base que 
colocará os indivíduos no caminho para se 

tornarem bons líderes.

—ANIKA HIGHT 
Primeiro Sargento, U.S. Army Field Support Center
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Programa fantástico com aplicações do 
mundo real. Grandes educadores no corpo 

docente. Altamente recomendado para quem 
negocia profissionalmente ou pessoalmente.

 —AMAR SHAH
Diretor Sênior, Equipe de Negócios do Cliente, Equifax
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2 Dia 2:

 

 

/ MANHÃ /

Gerenciando Emoções e Relacionamentos

8h30 – 12h30

A negociação de melhores resultados depende da 
construção de relacionamentos bem-sucedidos. Para serem 
eficazes, os executivos devem aprender a lidar com 
diferenças de personalidade, agendas diversas e pressões 
sociais. Com base nas estruturas aprendidas no dia anterior, 
você examinará como as relações de trabalho positivas são 
vitais para criar e implementar acordos duradouros. Você 
descobrirá estratégias para:

Ao participar de simulações de negociação, você obterá 
uma melhor compreensão das diferentes estratégias de 
negociação e tomada de decisão, permitindo determinar 
qual abordagem é mais apropriada em uma 
determinada situação.

Ao lado de seus colegas participantes, você irá:

• Criar um relacionamento por meio de engajamento 
(Quem somos nós?), enquadramento (O que esta-
mos fazendo?) e processo (Como faremos?)

Projetar cordialidade e competência
Determinar quando cooperar para criar valor e 
quando competir para reivindicar sua parte

Reconhecer a estrutura e o contexto social do jogo

Separar intenção de impacto

Identificar as principais preocupações que devem ser 
abordadas para gerenciar as emoções no local
de trabalho

Compreender o seu próprio estilo de negociação e os 
estilos dos outros

Entender seus próprios preconceitos e tendências

Mudar proativamente o jogo pela forma como
você joga

Evitar armadilhas e erros comuns

Alcançar o sucesso da negociação

•

 

•
 

•

 

•
•

•

•
•

•

•

 

/ TARDE /

Lidando com Situações Difíceis

13h30 – 17h30

Nesta sessão, você será apresentado a um conjunto de 
estratégias inovadoras para lidar com táticas 
manipuladoras, bloqueios, comportamento obstrutivo e 
truques sujos na negociação. Projetado para aprimorar 
sua habilidade em negociação de ganhos mútuos e 
aumentar sua proficiência em superar negociações 
difíceis e situações de negociação difícil, esta sessão irá 
ajudá-lo a:

Você aprenderá a reconhecer as táticas de manipulação 
mais comuns usadas por pessoas difíceis, juntamente 
com estratégias para neutralizar seus efeitos. Descubra 
como ter sucesso, não derrotando o outro lado, mas 
defendendo persuasivamente o seu lado.

• Preparar-se para negociações difíceis

Preparar-se para negociar quando não tiver muito tempo

Entender a importância da escuta ativa

Melhorar sua capacidade de analisar uma situação e 
escolha a estratégia e a resposta apropriadas

Neutralizar ameaças, mentiras e insultos

Lidar com alguém que é mais poderoso do que você

Lidar com o poder de forma mais construtiva

Fortalecer as relações interpessoais nos negócios

Recuperar o controle da negociação

Identificar e controlar suas próprias tendências diante
do conflito

•

 
•

•

•
•

 

•

•

•

•

 

Gerenciando
a Dinâmica 
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3 Dia 3: Abordagem 
da negociação
Complexidades

/ MANHÃ /

Negociações complexas e
desafios organizacionais

8h30 – 12h30  

Ao gerenciar negociações internas e externas, o que 
você pode fazer para maximizar o acordo para 
ambos os lados, mesmo diante de obstáculos e 
barreiras? Quais ferramentas funcionam melhor 
para gerentes que precisam moldar acordos e 
entendimentos informais dentro de uma complexa 
teia de relacionamentos? Nesta sessão, você 
descobrirá estratégias para antecipar e responder a 
uma série de fatores complicadores - de vários 
partidos e coalizões a diferenças culturais e de 
valores. Você adquirirá técnicas sofisticadas para:

/ TARDE /

Juntando tudo:
Liderando por meio da negociação

 

13h30 – 17h30

Nesta sessão culminante, você se concentrará em “reter o 
aprendizado”, destacando os principais conceitos, 
estruturas e ferramentas que você adquiriu ao longo do 
programa e analisando como elas podem ser aplicados em 
diversas configurações de liderança. Por meio de estudos 
de caso relevantes, o corpo docente dará vida a diferentes 
problemas de negociação e examinará seus resultados no 
mundo real. Você emergirá com um plano de melhoria de 
desempenho destinado a aumentar sua agilidade e 
resiliência de negociação - um kit de ferramentas que você 
pode usar para liderar com mais eficiência dentro e fora de 
sua organização.

O currículo se concentrará nas seguintes lições principais:

FUNDAMENTOS PARA
PROFICIÊNCIA DE 

Fundamentos de Negociação - Conceitos-Chave e
Vocabulário Principal
O negociador como um negociador baseado em interesses
que reconhece possibilidades de ganhos mútuos

Gerenciando a tensão entre criar e reivindicar valor

O negociador como um solucionador de problemas criativo

O negociador como ouvinte ativo: reconhecendo e respondendo
a táticas manipuladoras e comportamentos obstrucionistas

 

Gerenciando Emoções e Relacionamentos

Negociações complexas e desafios organizacionais

Lidando com Situações Difíceis

O negociador como um construtor de coalizões
multissetorial e transfronteiriço

O negociador como navegador eficaz: lidando com
conversas difíceis e estilos de personalidade

O negociador como um profissional resiliente, reflexivo 
e orientado a resultados

Juntando tudo: Liderando por meio da negociação
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4

3

2

1

•

•

 Trabalhar em situações de alta complexidade e 
planejar com antecedência para futuras negociações

Entender a tensão entre sócios e agentes

Lidar com negociações multipartidárias, incluindo 
construir coalizões, mapear as partes interessadas e 
bloquear coalizões

Construir alianças e facilitar negociações grandes, 
complexas e multinacionais

Lidar com as diferenças culturais

Examinar diferenças de valor e determinar quando 
elas podem ser reconciliadas (e quando não podem)

Lidar com disputas baseadas em valores

Reagir aos obstáculos

Adotar guias e procedimentos de preparação

Empenhar-se com movimentos de criação de valor

Considerar acordos contingentes que levam em 
consideração diferentes premissas sobre o futuro

Criar procedimentos de tratamento de disputas

Identificar obstáculos internos que podem atrapalhar 
suas negociações

Abordar um investimento insuficiente por um ou 
ambos os lados

Superar a ansiedade de se comprometer com 

esforços cooperativos que podem criar valor

 

•
 

•

 

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO
Equipe de ensino

Max Bazerman, Jesse Isidor Strauss 
Professor de Administração de 
Empresas, Harvard Business School; 
Co-diretor, Center for Public Leadership, 
Harvard Kennedy School

Gabriella Blum, Rita E. Hauser 
Professora de Direitos Humanos e 
Direito Internacional Humanitário, 
Harvard Law School; Vice-reitora do 
Programa de Pós-Graduação e Estudos 
Jurídicos Internacionais da Harvard
Law School

Francesca Gino, Tandon Family 
Professora de Administração de 
Empresas, Harvard Business School

Debbie Goldstein, Professora de 
Direito, Harvard Law School; Professora 
de Pedagogia, Harvard Graduate School 
of Education; CEO, Tríade Consultoria

Sheila Heen, Thaddeus R. Beal 
Professora Associada, Harvard Law 
School; Diretora Adjunta, Projeto de 
Negociação de Harvard; Fundadora, 
Tríade Consultoria

Kessely Hong, Professora Sênior de 
Políticas Públicas e Professora de 
Programas de MPA, Harvard Kennedy 
School

Deepak Malhotra, Eli Goldston 
Professor de Administração de 
Empresas, Harvard Business School

Max 
Bazerman

Bruce M. 
Patton

Gabriella 
Blum

Jeswald W. 
Salacuse

James 
Sebenius

Kessely 
Hong

Daniel L. 
Shapiro

Francesca 
Gino

Debbie 
Goldstein

Douglas 
Stone

Sheila  
Heen

Guhan 
Subramanian

Deepak 
Malhotra

Lawrence E. 
Susskind

Brian S. 
Mandell

William L. 
Ury

Michael A. 
Wheeler

Robert 
Wilkinson

Robert H. 
Mnookin

Brian S. Mandell, Vice-Presidente de 
Educação Executiva, Comitê Executivo 
do Programa de Negociação; Diretor, 
Projeto de Negociação da Escola 
Kennedy; Professor Sênior em Políticas 
Públicas, Harvard Kennedy School

Robert H. Mnookin, professor de direito 
Samuel Williston, Harvard Law School; 
Ex-presidente do Comitê Executivo do 
Programa de Negociação da Harvard 
Law School; Diretor, Projeto de 
Negociação de Harvard

Bruce M. Patton, Cofundador e membro 
ilustre, , Harvard Negotiation Project

Jeswald W. Salacuse, Reitor Emérito e 
Professor Emérito Ilustre, The Fletcher 
School of Law and Diplomacy, Tufts 
University

James Sebenius, Gordon Donaldson 
Professor de Administração de 
Empresas, Harvard Business School; 
Diretor, Projeto de Negociação
de Harvard

Daniel L. Shapiro, Professor Associado 
de Psicologia, Harvard Medical School
/ Hospital McLean; Diretor do Programa 
de Negociação Internacional de Harvard; 
Diretor Associado, Projeto de 
Negociação de Harvard

 

Douglas Stone, professor da Harvard 
Law School; Fundador, Tríade 
Consultoria

Guhan Subramanian, Professor 
Catedrático do Programa de Negociação 
da Harvard Law School; Joseph H. Flom 
Professor de Direito e Negócios, Harvard 
Law School; H. Douglas Weaver 
Professor de Direito Empresarial, 
Harvard Business School; Presidente do 
corpo docente, Programa JD/MBA, 
Universidade de Harvard

Lawrence E. Susskind, Ford Professor 
de Planejamento Urbano e Ambiental, 
Massachusetts Institute of Technology

William L. Ury, membro sênior do 
Projeto de Negociação de Harvard; 
Cofundador do Programa de Negociação 
da Harvard Law School

Michael A. Wheeler, Turma de 1952 
Professor de Prática de Gestão da , 
Harvard Business School; Ex-editor, 
Negotiation Journal
Robert Wilkinson, Professor, Harvard 
Kennedy School
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9ª TURMA – NEGOTIATION& LEADERSHIP
12 A 14 DE SETEMBRO DE 2022

USD 5.497,00 À
Vista (Depósito Bancário)

ou
USD 5.826,00

Entrada no valor de USD 4.497,00 (À Vista)
Saldo em até 05 parcelas de USD 265,80 (Cartão de Crédito)

 

Investimento:

•  Inscrições efetuadas até o dia 20/03/2022: Entrada (À Vista) e o Saldo em até 05 parcelas (Cartão de Credito).
•  Inscrições efetuadas até o dia 20/04/2022: Entrada (À Vista) e o Saldo em até 04 parcelas (Cartão de Crédito).
•  Inscrições efetuadas até o dia 20/05/2022: Entrada (À Vista) e o Saldo em até 03 parcela (Cartão de Crédito).
•  Inscrições efetuadas até o dia 20/06/2022: Entrada (À Vista) e o Saldo em até 02 parcela (Cartão de Crédito).

•  Inscrições efetuadas após o dia 21/06/2022: Pagamento Integral (À Vista).

Importante: O valor da parcela será convertido para Real pelo câmbio do Dólar Turismo (Venda)
do dia da contratação do pacote.

Parcelamentos:

Organização Em Parceria:

•  Curso “Negotiation & Leadership” – Program on Negotiation at Harvard Law School – 12 a 14/09/22;
•  Café da Manhã e Almoço durante os 03 dias de Curso;

•  Jantar de encerramento e entrega de diplomas (bebidas à parte);
•  Visita guiada MIT e Harvard;

•  Acompanhamento dos Professores Glauco Cavalcanti (glaucocavalcanti.com.br)
e Murillo Dias (www.murillodias.com).

O Pacote Inclui:

contato@gc5.com.br
www.gc5.com.br
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12 a 14 de setembro de 2022. (segunda a quarta)
12/09/2022 - Horários: 08/am a 06:30/pm (1 hora almoço) / Recepção
13/09/2022 - Horários: 07:30/am a 05:30/pm (1 hora almoço)
14/09/2022 - Horários: 07:30/am a 05:30/pm (1 hora almoço)
* Sugestão ao aluno que chegue dia 11/09, domingo, considerando o horário de início na segunda-feira.

Incluso: Café e almoço todos os dias. Jantar de Encerramento com a entrega do certificado no dia 14/09.
Não incluso: Hotel, traslado e passagens.

Programação definida:

Inglês fluente e Certificado de vacinação covid-19 3ª dose.
Entrevista em inglês com o professor coordenador.

Pré-requisito:

MAIS INFORMAÇÕES
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