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I N V E N T REFERÊNCIA PARA QUEM 
QUER SER REFERÊNCIA

NEGOCIAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL

O Curso mais completo e aplicado do mercado! 

Data
18 e 19 de junho de 2009
Carga horária e horário
16 horas - 09h00-18h00 
Local
São Paulo Center / Av. Lineu 
de Paula Machado, 1.088 / 
1.100 - Cidade Jardim (em 
frente ao Jockey Clube)
Vagas Limitadas
Este curso foi formatado 
para ter o quórum mínimo de 
15 e máximo de 20 partici-
pantes.
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Facilitadores
Adriano Amui
Diretor do INVENT e da Esfera Gestão e professor do INVENT e ESPM
Executivo nas empresas: Shell , Parmalat e Nestlé.

Gabriel Segalis
Consultor da CIN e Firjan/Sebrae e professor do INVENT e FGV.
Executivo nas empresas: Riostones Mármores e Granitos,  
Consórcio Brasileiro de Rochas e  Vetec Química Fina

Mizael Massa
Diretor do INVENT e da Esfera Gestão e professor do INVENT e profes-
sor do INVENT
Executivo nas empresas: Unilever, Danone, Parmalat e 
Probel. 

Ana Paula Sarmento
Diretora de Projetos na Esfera Gestão Empresarial e palestrante do 
INVENT
Executiva na empresa: Tecfi l Filtros

PARTICIPAÇÂO ESPECIAL

O melhor curso 
de Negociação 

Comercial  
Internacional.
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INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES
Data
18 e 19 de junho de 2009

Carga horária e horário
16 horas - 09h00-18h00 

Local
São Paulo Center / Av. Lineu de Paula Machado, 
1.088 / 1.100 - Cidade Jardim (em frente ao Jockey 
Clube)

Vagas Limitadas
Este curso foi formatado para ter o quórum mínimo 
de 15 e máximo de 20 participantes.

Incluso
Networking-break • almoço • material de apoio • 
certifi cado (participação nos 2 dias) • Passaporte 
INVENT

Certifi cado e Passaporte
Os programas INVENT são organizados de forma 
modular, isto é, com autonomia própria. As opções 
de cursos deixam o Participante livre para escolher 
quais caminhos trilhar/cursar. Os módulos possuem 
uma linha interdisciplinar, o que garante integração 
dos conhecimentos adquiridos nos diversos cursos. 
Cada curso realizado dá direito a um Certifi cado nu-
merado e um carimbo no Passaporte INVENT, que 
funciona  como “chave” para “abrir” módulos mais 

CONTEXTUALIZAÇÃO
Este curso, tem como objetivo a ca-
pacitação profi ssional nas negocia-
ções internacionais e foi organizado 
visando dotar e aprimorar as habili-
dades e técnicas dos participantes, 
de forma tal que possam torná-las 
mais assertivo. 

Este programa  está contextualizado 
para o ambiente de Negociação In-
ternacional, entretanto, se aplica com 
grande efi cácia a qualquer tipo de 
situação negocial, inclusive confl itos 
pessoais.

METODOLOGIA
Metodologia participativa com ex-
posições curtas e de forma dialogada, 
dinâmicas individuais e em grupo, 
cases reais, debates, material pré-
leitura, vídeos, leitura complementar, 
refl exões e resgate de resultados. 
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Capacitar os partici-
pantes a detectar, explorar e 
gerenciar oportunidades na 

negocição internacional;

   OBJETIVOS

Apoiar os 
participantes na preparação do 
material/ contrato para uma ne-

gociação bem sucedida;

Orientar 
participantes a direcionar sua 
estratégias de negociação nas 

diversas culturas e estilos;

        Aprimorar as habilidades 
e técnicas dos participantes, 

para que possam torná-los mais 
efi cazes e efi cientes.

ÊNFASE
Será dada ênfase na importância•  da cul-
tura e ética para a Negociação Internacio-
nal.
Abordaremos também: acordos de vendas • 
internacionais e representação no exterior

PRÉ-REQUISITO
Perceber a importância da compreensão da 
estratégia, tática e implementação comercial 
através de dados objetivos e quantifi cáveis, 
ou seja, admitir que toda e qualquer ação 
deve ser planejada e quantifi cada, para pos-
terior análise.

A QUEM SE 
DESTINA
 Profi ssionais, executivos e empresários en-
volvidos com clientes internos e externos, em 
áreas como: exportação, importação, logística 
internacional, marketing, compras internacio-
nais, prestadores de serviço, e também se 
aplica a profi ssionais que se interessem pelo 
desenvolvimento empresarial em mercados 
exteriores aproveitando as oportunidades 
atuais.
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Negociação 
Defi nições• 
Conceitos fundamentais: Elementos, Processo • 
e Estratégia.
Confl ito e Negociação• 
First Off er• 
Anchorage• 
Batna• 
Técnica Judô e Boxe• 
Técnica do Balanço• 

Temas complementares
Resolução pacífi ca de confl itos • 
Mediação • 
Arbitragem• 
Conhecimentos operacionais• 

 . Condições de vendas/Incoterm
 . Condições de pagamento

PROGRAMA GERAL
Os tópicos abaixo relacionados servem como referência. Por isso, os temas poderão ser tratados em 
ordem diferente da apresentada, em função de adequação às necessidades específi cas da turma.

Negociação Comercial
Objetivos Gerais da Negociação Comercial• 
Estilos de Comportamento do Negociador• 
Negociação Comercial Internacional• 

 . Contratos internacionais: conceitos 
gerais, cláusulas e exemplos.
 . Planejamento, negociação, redação e 
formação dos contratos internacionais

 . Casos específi cos: 
  - Acordos de vendas internacio-
nais e representação no exterior
  - Acordos de distribuição, licencia-
mento e Joint Ventures.   

Fatores a Considerar nas Negociações • 
Comerciais Internacionais
Negociadores Internacionais: habilidades • 
e debilidades dos negociadores internacio-
nais 
Negociando com outras culturas • 

A importância da cultura para a Negociação 
Internacional

Conceito de Cultura• 
Funções da cultura • 
Elementos da cultura • 
Análise cultural: dimensões da diversidade • 
cultural
Costumes e práticas nos negócios internacio-• 
nais 
Efeito da cultura sobre as Organizações• 

A Importância da Ética 
Conceito de ética e ética empresarial • 
A mistura da ética e cultura no mundo glo-• 
balizado 
Postura ética e cultural no mundo globali - • 
zado
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INVESTIMENTO

Para participantes que indicarem dois ou mais inscritos, será concedido desconto de 10%, de acordo com a 
categorização de cada curso. 

Para empresas que inscreverem 3 ou mais participantes será concedido desconto de 10% , de acordo com a 
categorização de cada um destes.

Observação : Você se torna um Participante INVENT a partir do momento em que participa de um dos treina-
mentos e  se credencia como participante, se tornando elegível a esta política comercial.

 PAGAMENTO
 Boleto Bancário 

Depósito Bancário, Transferência Bancária,  DOC 

Favorecido : INVENT TREINAMENTO EXECUTIVO LTDA• 
CNPJ : 09.012.495/0001 - 43• 
Banco: Citibank - 745 / Ag. 001 - Paulista / c/c  20296185• 

Cheque: Parcelamento em até 3x (1° no ato + 30 e 60 dias) 

Somente no INVENT, localizado na Rua Três Irmãos, 201 cj. 123 - Morumbi, de segunda • 
à sexta-feira, das 08h00 às 17h00. Os cheques devem ser entregues até o dia 15/ 06

VO LTDA

0296185

Inscrições

Exclusivamente pelo site do INVENT: 

www.inventrade.com.br

Inscrições até 03/06
PARTICIPANTES INVENT - R$ 950,00 • 

1ª PARTICIPAÇÃO - R$ 1.150,00• 

Inscrições após  03/06
PARTICIPANTES INVENT - R$ 1.150,00 • 

1ª PARTICIPAÇÃO - R$1.350,00• 
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Cancelamento

Pelo INVENT:

Por falta de quórum será devolvido 100% do valor pago. Avisaremos do cancelamento com até 48 horas • 
de antecedência da data prevista para início do curso. O reembolso será creditado em até sete dias 
úteis.

Pelo PARTICIPANTE :

Por escrito até QUINZE dias antes do início do curso, será reembolsado em 80%.• 

Entre 15 e 3 dias antes do início do curso, será permitido o crédito a ser utilizado como forma ou parte    • 
de pagamento em outro Programa INVENT, ou a substituição por outro Participante.

Menos que 3 dias antes da data de início do curso: não haverá devolução do valor pago.• 

 
OUTROS CURSOS INVENT

Curso de Supply Chain - 02 e 03 de julho de 2009• 
O profi ssional de Vendas e Trade Marketing que conhece os fundamentos do Supply Chain Manage-
ment percebe que sua forma de atuação como parte integrante dessa cadeia é decisiva para o sig-
nifi cativo aumento do nível de serviço prestado pela Empresa aos seus clientes diretos, com o conse-
qüente aumento de suas vendas e lucratividade. Portanto, mais do que desmistifi car, mas compreender 
a área de Supply é fator crítico para o sucesso.

Curso de Técnicas Avançadas de Vendas e Negociação - 15 a 17 de julho de 2009• 
E cada vez mais a diversidade de pessoas trabalhando nesta área mostra bem o quadro: são profi ssionais 
vindos de longa data nesta área; jovens arrojados e preparados tecnicamente; pais ou mães de família que, 
em função da falta de oportunidades de emprego, lançam-se ali em busca do sucesso; e também aqueles 
que, devido ao crescimento orgânico da área, entram no mercado por ocasião.

Curso de Trade Marketing  - 20 e 21 de agosto 2009• 
Reconhecido por diversos profi ssionais de diferentes segmentos de mercado, a 9a edição do curso de 
Trade Marketing está ainda melhor, completamente atualizada e cheia de novidades. Uma oportunidade 
única de aprender a direcionar as estratégias da sua empresa nos mais diversos cenários e trocar ex-
periências com profi ssionais renomados na área de Trade Marketing. 

do 100% do valor pago Avisaremos do cancelamento com até 48 ho

Documentação Necessária

Documentação a ser entregue no primeiro dia do • 
Curso: 1 foto 5 x 7 para Passaporte INVENT (caso 
ainda não o possua).
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FACILITADORES
Adriano Amui
É Diretor do INVENT (Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing) e da Esfera 
Gestão Empresarial, professor na ESPM e INVENT, e Conselheiro do Invisible Ideas. 
Sua experiência profi ssional inclui atuação como Executivo em empresas de grande 
porte como Shell , Parmalat e Nestlé. Formado em Administração de Empresas (ên-
fase em Marketing) pela FESP, possui Pós-Graduação em Finanças e Investimentos 
pela ISPG, Mestrado em Administração de Empresas (ênfase em Estratégia) pela FGV, 
Especialização Avançada em Gestão de Negócios / Marketing por Kellogg University – 
Northwestern University. 

Gabriel Segalis
É Consultor da CIN - Confederação Nacional da Indústria (Projeto Exporta), do Centro 
Internacional de Negócios -FIRJAN/SEBRAE – RJ (Negócios Internacionais), profes-
sor da FVG (MBA) e do INVENT- Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing 
(Núcleo de Negócios Internacionais).Sua experiência profi ssional inclui atuação como 
Executivo na área de comércio exterior em empresas como Riostones Mármores e 
Granitos, Consórcio Brasileiro de Rochas e  Vetec Química Fina. Também atuou como 
Secretário Geral das Universidades Associadas da América Latina –UNIAAL.  Formado 
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Nacional de Buenos Aires, com Espe-
cialização em Marketing pela IAG- Pontifícia Universidade Católica e Pós Graduação 
Especialização em Comércio Internacional pela Universidade Estácio de Sá. 
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Mizael Massa
É Diretor do INVENT (Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing) e da Esfera 
Gestão Empresarial e professor do INVENT. Sua experiência profi ssional inclui atua-
ção como executivo nas áreas de Vendas, Marketing, Trade Marketing, Planejamento, 
Gestão Empresarial, Gestão de Unidade de Negócios em empresas de grande porte 
como Unilever, Danone, Parmalat, Probel. Também atuou como Presidente da Asso-
ciação dos Fabricantes de Iogurte (ABRINI) e como Vice-Presidente do Sindicato de 
Laticínios do Estado de São Paulo.Formado em Marketing pela Fundação Brasileira de 
Marketing e em Administração de Empresas pela Universidade São Marcos.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
Ana Paula Sarmento

Sua experiência profi ssional inclui atuação como Executiva nas áreas de Ven-
das e Marketing em indústria automotiva atuando no desenvolvimento e im-
plantação das estratégias de prospecção, manutenção e retenção de clientes 
globais, Key-Accounts, Atacadistas e Distribuidores Especialistas no Brasil e no 
Exterior. É Diretora de Projetos na Esfera Gestão Empresarial e palestrante do 
INVENT - Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing. Formada em Admi-
nistração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior pela Universi-
dade São Judas Tadeu , Pós Graduação em Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo pelo Ibmec Business School.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
O INVENT reserva-se o direito de alterar o Programa  e/ou Facilitador / Participação Especial sem aviso • 
prévio e de não entregar parte da documentação por motivos alheios à sua vontade.

A Nota Fiscal será encaminhada (NF eletrônica) após a quitação do boleto bancário, confi rmação de • 
crédito (via fax) ou compensação do 3° cheque.

Informação importante para clientes pessoa jurídica: O Invent é optante do regime simples nacional. • 
Portanto, não retenha impostos na fonte.

Como Cliente INVENT ou ESFERA, você poderá receber malas diretas e/ou comunicações on-line com • 
informações úteis, ofertas de produtos e serviços adequados a seu perfi l. Caso prefi ra não recebê-las, 
solicitamos a gentileza de enviar um e-mail para atendimento@inventrade.com.br , com a mensagem 
Cancelamento Mail Marketing.

O participante concorda, expressamente, que os materiais utilizados na realização deste evento, incluin-• 
do mas não limitando-se a apostilas, slides, arquivos, relatórios e gráfi cos, sob qualquer forma, passíveis 
de proteção legal, nos termos da lei de propriedade in-telectual, relativas a marcas e direitos do autor, 
incluindo o direito de uso, e que, em seu conjunto ou isoladamente, foram desenvolvidos por INVENT 
e/ou Esfera, não poderão ser utilizados sem a menção explícita da fonte, respeitando-se os direitos de 
propriedade intelectual acima mencionada.

DEPOIMENTO
 

“Não é à toa que, nos cursos do Invent, os mestres, aqueles que ensinam tão comumente chamados 
de professores, são ali chamados de facilitadores.A facilidade com que os facilitadores, os grandes 
mestres, Adriano Amui e Mizael Massa conduziram a aula, na construção do saber e do conheci-
mento foi realmente surpreendente. 
Foi um aprendizado signifi cativo. Aquele que não se esquece. Aquele que é assimilado sem sentir. 
Aprendi mergulhando nas palavras e nos exemplos práticos e apaixonados dos facilitadores.
Está aí o motivo de tanto sucesso. A paixão. O entusiasmo presente em cada fala do Adriano e do 
Mizael é o que torna signifi cativo o aprendizado do curso. 
Ali, na troca de experiências e vivências, aprendi que o trade marketing é o meio de campo e que, 
se o passe for feito por alguém apaixonado, o caminho do gol será sempre mais fácil, rápido e o 
resultado não poderá ser outro: vitória. 
Parabéns aos mestres facilitadores Adriano Amui e ao Mizael Massa por  transmitirem o conheci-
mento sobre os conceitos de trade marketing de uma forma apaixonada, leve, dinâmica e totalmente 
inesquecível.
E, se o trade marketing é o futuro das organizações, quero fazer parte do presente, estando sempre 
presente nos brilhantes cursos do Invent.” - Roberta Castro (Editora Positivo)
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