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I. Comunicare
I.1. Eterna întrebare – ce este comunicarea?
Aceastã secþiune îºi propune sã recontextualizeze
noþiunea de comunicare, dupã modelul ºcolii de
la Palo Alto. Comunicarea nu este doar o
interacþiune punctualã între douã persoane,
comunicarea este relaþia noastrã indisolubilã cu
lumea din jur, faþã de care ne raportãm în toate
momentele existenþei noastre. Comunicarea
devine astfel acþiunea noastrã de a relaþiona cu
lumea din jur.
Comunicãm doar atunci când vorbim? Când scriem scrisori?
Când salutãm trenul care tocmai trece? Comunicarea înseamnã
mult mai mult. Comunicãm ºi atunci când nu spunem nimic,
comunicãm ºi atunci când întoarcem spatele celuilalt, comunicãm
ºi atunci când uitãm. Prin toate acþiunile ºi inacþiunile noastre,
reuºim sã ne modificãm permanent relaþia cu lumea
înconjurãtoare ºi reuºim sã transmitem permanent, explicit sau
implicit, mesajul nostru cãtre lume.

I.1.a. De ce axiome?
Axiomele comunicãrii sunt principiile apriorice care
fundamenteazã modul în care analizãm acest concept. Axiomele
comunicãrii sunt:
1. Nu existã non-comunicare. Toate acþiunile noastre poartã
în ele semnificaþii perceptibile de cãtre ceilalþi, care au un
impact asupra relaþiilor noastre cu aceºtia. Dacã nu
rãspundem la telefon, comunicãm celorlalþi faptul cã nu
dorim sã purtãm o conversaþie într-un anumit moment.
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2. Comunicarea are loc la douã nivele: nivelul informaþional
ºi nivelul relaþional. La nivel informaþional, transmitem
cãtre ceilalþi un conþinut al actului comunicãrii: nume, cifre,
repere, sensuri, date, fapte, dorinþe, ºi aºa mai departe.
La nivel relaþional transmitem elemente care þin de relaþia
noastrã cu ceilalþi: apropiere sau distanþare, cãldurã sau
rãcealã, interes sau dezinteres, admiraþie sau dispreþ.
3. Existã douã forme de comunicare, corespunzãtoare
nivelelor amintite: digital ºi analogic. Pentru a transmite
informaþii celorlalþi, utilizãm forma de comunicare digitalã,
prin conþinutul cuvintelor, propoziþiilor ºi frazelor pe care
le rostim sau le scriem. Pentru a ne raporta la nivelul
relaþional, utilizãm intonaþia ºi inflexiunile vocii (denumite
ºi comunicare para-verbalã), precum ºi aspectul,
miºcãrile, posturile, gesturile noastre (denumite ºi
comunicare non-verbalã).
4. Comunicarea este un proces continuu, care se defãºoarã
neîntrerupt în ambele sensuri, neputând fi tratatã ca o
relaþie cauzã-efect. Imaginaþi-vã urmãtoarea situaþie:
Un cuplu este invitat la o petrecere. Dupã o perioadã de
timp, putem sesiza în mod evident cã existã o anumitã
tensiune între cei doi. El stã supãrat la o masã ºi bea
zdravãn, iar ea stã lângã bar ºi poartã o conversaþie cu
un barman tânãr. El o urmãreºte din priviri ºi continuã sã
bea ºi mai zdravãn, iar ea, observându-l cã bea, îi dã ºi
mai puþinã atenþie.
În exemplul prezentat, putem identifica doi factori care se
potenþeazã reciproc, acþionând ca ºi cauzã unul pentru celãlalt
(bãutura lui ºi conversaþia ei). De cele mai multe ori este
imposibil sã explicãm cauza unui comportament sau a unei
atitudini, fiind mult mai util sã identificãm relaþiile de dependenþã
între anumite comportamente deoarece comunicarea nu poate
fi înþeleasã decât ca un proces continuu ºi indisolubil.
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5. Între 2 persoane pot exista interacþiuni simetrice ºi
complementare. Interacþiunile simetrice sunt interacþiuni
în care protagoniºtii joacã roluri similare ºi reciproc exclusive. În interacþiunile complementare, protagoniºtii
joacã roluri diferite, care sunt compatibile între ele. Un
ºef care îi cere unui subaltern socotealã pentru activitatea
sa, se pune automat într-o poziþie de superioritate. Dacã
subalternul îi dã socotealã ºi îºi justificã activitatea, intrã
cu ºeful într-o interacþiune complementarã. Dacã îl
înfruntã ºi îi transmite cã nu este dator nici o explicaþie,
subalternul intrã cu ºeful într-o interacþiune simetricã.

I. 2. Feedback  funcþiune, tehnicã sau artã?
Feedback-ul este una din cele mai importante componente a
comunicãrii interumane. Feedback-ul este elementul reactiv,
care conþine reacþia celuilalt la comunicarea dinspre noi.
Rãspunsul la o întrebare este feedback, aplauzele furtunoase
sau cãscatul unui spectator plictisit la un spectacol sunt de
asemenea feedback ºi tot feedback este zâmbetul nostru când
auzim glasul celor dragi.
Aceastã secþiune descrie principalele funcþiuni ale feedback-ului
ºi trece în revistã urmãtoarele aspecte ale acestuia:
1. Tipuri de feedback
2. Bune practici în acordarea feedback-ului

1.2.a. Tipuri de feedback
Cu toate cã este un element natural ºi implicit al comunicãrii,
trebuie sã considerãm feedback-ul ca un instrument aflat sub
controlul nostru ºi sã îl utilizãm conºtient în acest sens. Feedback-ul pe care în primim de la ceilalþi trebuie sã ne ghideze în
comportamentele noastre, iar feedback-ul pe care îl oferim trebuie
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sã ne aducã din partea celorlalþi comportamentul dorit de la
aceºtia. Vom vorbi despre douã tipuri de feedback pe care le
putem oferi:
2. feedback-ul suportiv , aunci când dorim sã
susþinem, sã încurajãm, sã apreciem un
comportament
3. feedback-ul corectiv , atunci când dorim sã
amendãm, sã modificãm, sã corectãm un anumit
comportament.
1.2.b. Bune practici în acordarea feedback-ului
Feedback-ul trebuie sã conþinã anumite ingrediente pentru a-ºi
atinge þelurile:
§ Grijã
§ Încredere
§ Acceptare
§ Deschidere
§ Preocupare pentru nevoile celuilalt
Pentru a reuºi sã oferim un feedback cât mai eficient, vã
recomandãm urmãtoarele reguli:
1. Focalizaþi-vã pe nevoile celuilalt. Singurul motiv pentru
acordarea de feedback trebuie sã fie dorinþa de dezvoltare
a dumneavoastrã ºi a celorlalþi. Pedeapsa celui care
ne-a enervat nu reprezintã feedback, aºa cum nici
mesajele care ne slujesc strict interese proprii nu se
încadreazã în aceastã categorie.
2. Descrieþi comportamentul celuilalt, nu încercaþi sã îl
interpretaþi. Comportamentele sunt transparente ºi pot fi
observate în mod obiectiv. Dacã încercaþi sã le interpretaþi
motivaþia, acest lucru reprezintã o speculaþie asupra
intenþiilor celuilalt, fapt care este deosebit de dificil de
realizat ºi tinde sã trezeascã atitudini defensive sau
resentimente.
Material realizat în cadrul programului Socrates Grundtvig 2
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3. Concentraþi-vã pe comportamentele care se pot schimba.
Când acordaþi feedback, este mai util sã insistaþi pe acele
comportamente care ºtiþi cã sunt mai uºor de schimbat.
4. Fiþi specifici. Fie cã acordaþi feedback suportiv sau
corectiv, descrieþi clar la ce vã referiþi. Eºti urât, de
exemplu, este un feedback care nu descrie un
comportament, este total nespecific ºi cu siguranþã nu
ajutã interlocutorul sã înþeleagã faptul cã sunteþi
nemulþumit(ã) de felul în care s-a îmbrãcat.
5. Aºteptaþi sã vi se solicite feedback-ul. Feedback-ul este
un instrument util dacã este recepþionat corespunzãtor.
Înainte sã oferiþi feedback, asiguraþi-vã cã interlocutorul
este dispus sã îl recepþioneze.
6. Concentraþi-vã pe comportamente. Pentru a fi autentici
în acordarea feedback-ului, trebuie sã evitãm sã judecãm
cum este celãlalt ºi sã ne rezumãm la ce face celãlalt.
7. Oferiþi feedback la momentul oportun. Atât feedback-ul
corectiv cât ºi cel suportiv au un efect mult mai consistent dacã sunt acordate la scurt timp dupã
comportamentul apreciat, atunci când faptele ºi emoþiile
sunt proaspete în minþile noastre.
8. Lãsaþi celuilalt libertatea sã se schimbe sau sã nu se
schimbe. Indiferent de sensul feedback-ului oferit, este
bine sã îl lãsãm pe celãlalt sã decidã care sunt mãsurile
ce se impun. Dacã exercitãm presiuni asupra celuilalt
(chiar ºi subtile) în vederea unei schimbãri în viitor,
înseamnã cã ne impunem celuilalt standardele noastre
referitoare la comportamente dezirabile sau indezirabile.
9. Exprimaþi direct ceea ce simþiþi. Fie cã ceea simþiþi este bucurie
sau iritare, faceþi cunoscut acest lucru interlocutorului în modul
cel mai direct. În expresia simt cã nu mai ai suficient timp
pentru a termina materialul, identificãm o falsã exprimare a
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sentimentelor, ci doar o simplã opinie. Pentru a exprima cu
adevarat ceea ce simþim, ar trebui sã reformulãm în felul
urmãtor: îmi este teamã cã vei întârzia predarea materialului.

I. 3. Ascultare activã  paradox sau cheie a succesului?
ªtiu cã eºti convins cã înþelegi ceea ce crezi cã am spus, dar
nu sunt sigur cã eºti conºtient de faptul cã ceea ce ai auzit nu
este ceea ce voiam sã spun. Unde sunt înþelesurile mult cãutate
în procesul comunicãrii? Unde gãsim adevãratele sensuri pe
care le tranzacþionãm? Deºi auzim cuvintele, frazele, sunetele,
inflexiunile, tonalitãþile ºi vedem stãrile, emoþiile, gesturile,
zâmbetele ºi privirile celor din jur, nu trebuie sã uitãm cã
înþelesurile se gãsesc în oameni. Ascultarea activã reprezintã
un model de raportare la celãlalt, prin care reuºim sã ne croim
calea cea mai scurtã cãtre înþelesurile pe care le cãutãm.
Conceptul de ascultare activã presupune un rol specific ºi o
responsabilitate aparte a celui care ascultã în timpul unei
conversaþii. Persoana care ascultã are responsabilitatea sã
înþeleagã ceea ce i se transmite ºi sã încurajeze vorbitorul sã îi
ofere cât mai multe informaþii. Ascultarea activã este o
modalitate de a creºte eficienþa demersurilor de comunicare,
prin creºterea competenþelor ascultãtorilor.
Pentru a deveni ascultãtori activi trebuie:
§ sã fim empatici ºi sã înþelegem ceea ce simte
interlocutorul
§ sã ascultãm cu atenþie ceea ce ni se transmite
§ sã pãstrãm contactul vizual cu interlocutorul si sã îi arãtãm
cã suntem interesaþi de ceea ce ni se transmite
§ sã adresãm interlocutorului întrebãri de clarificare, de
fiecare datã când simþim cã este nevoie
§ sã parafrazãm ceea ce ne-a transmis interlocutorul ºi sã
ne asigurãm cã am înþeles bine.
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I. 4. Comunicare digitalã  puterea cuvintelor
Imaginaþi-vã cã, într-o zi toridã de varã, vã îndreptaþi spre frigider
în speranþa de a gãsi o soluþie la setea care vã chinuie. În frigider
observaþi o lãmâie verde, rece ºi proaspãtã, cu picãturi de rouã
rece pe coaja netedã ºi apetisantã. O înºfãcaþi cu mare poftã,
tãiaþi din ea o felie generoasã ºi, fãrã sã mai aveþi rãbdare, vã
înfigeþi dinþii în miezul rãcoros, lãsând sucul proaspãt ºi acid sã
vã încânte simþurile...
Dacã aþi citit paragraful de mai sus, probabil cã secreþia de salivã
a crescut considerabil. Acesta este un exemplu banal în care
cuvinte simple înºirate pe o coalã de hârtie pot declanºa reacþii
fiziologice. Comunicarea digitalã se adreseazã raþiunii, capacitãþii
noastre de a opera cu concepte logice ºi raþionale. Cuvintele
reprezintã o armã redutabilã, care trebuie mânuitã cu multã grijã
atât în relaþia noastrã cu noi înºine cât ºi în relaþia cu cei din jur.
Nu uitaþi:
•

•

•
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Fiecare cuvânt este un simbol sau, mai bine zis, o sintezã
a unei descrieri. Pentru a fi înþeles, cuvântul trebuie sã se
bucure de o semnificaþie împãrtãºitã de cel care ne ascultã.
Fiecare cuvânt este un instrument folosit pentru a face
distincþii, pentru a semnala o diferenþã. Cu cât vocabularul
este mai bogat, cu atât mai bogatã este experienþa ce
poate fi transmisã.
Fiecare cuvânt aduce cu sine, în afarã de sensul propriu,
o cantitate de informaþie paralelã despre cel care foloseºte
respectivul cuvânt: vârsta, profesia, nivelul cultural, poate
ideile politice...
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•
•

Fiecare cuvânt conþine o judecatã, o opinie despre
obiectul pe care-l descriem.
Fiecare cuvânt, pentru a fi înþeles, trebuie sã fie
asociat unei imagini mentale ºi, ca o consecinþã,
aceastã imagine ne va veni în minte de fiecare datã
când auzim sau folosim cuvântul respectiv.

1. 4. a. Vorbim aceeaºi limbã?

Aþi simþit vreodatã în conversaþiile cu ceilalþi cã pur ºi simplu
nu vorbiþi aceeaºi limbã? Altfel spus, aþi simþit vreodatã cã a
vorbi aceeaºi limbã cu celãlalt nu este suficient pentru a
construi o perspectivã comunã asupra celor discutate? Vã
înþelegem. Mai mult, s-ar putea sã avem o soluþie la problema
dumneavoastrã. Existã o disciplinã numitã Programare NeuroLingvisticã, care se ocupã cu studiul comportamentului uman
ºi al comunicãrii. Aceastã, disciplinã, înfiinþatã în anii 70 de
J. Grinder ºi R. Bandler, susþine, printre altele, o clasificare
interesantã a utilizãrii limbajului:
În Programare Neuro-Lingvisticã, se porneºte de la premisa
cã omul percepe lumea din jur cu ajutorul canalelor sale
senzoriale: vederea ( tipul vizual ), auzul ( tipul auditiv ) ºi
senzaþilor trupului (tipul kinestezic). De asemenea, informaþia
utilizeazã aceleaºi canale atunci când parcurge traseul invers,
din mintea noastrã cãtre ceilalþi. Astfel, distingem 3 tipuri de
persoane care se diferenþiazã prin modul în care percep ºi
transmit informaþia ºi pentru care trebuie sã aplicãm tehnici
diferite pentru a vorbi aceeaºi limbã:

1. Tipul vizual: percepþie preponderent vizualã, îºi
deruleazã imagini în minte atunci când acceseazã amintiri
sau când îºi utilizeazã îmaginaþia. Foloseºte deseori
Material realizat în cadrul programului Socrates Grundtvig 2
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expresii care se referã la canalul vizual: nu vãd nici o
posibilitate, viaþa mea este roz”, „cum vezi tu aceastã
situaþie, hai sã privim problema din alt unghi” etc. Cu
aceste persoane trebuie sã utilizãm cât mai multe
modele grafice ºi sugestii sau metafore care implicã
imagini, culori, forme. De asemenea, trebuie sã
încercãm sã utilizãm expresii similare, specifice
canalului vizual.

2. Tipul auditiv: percepþie preponderent auditivã, îºi
deruleazã discursuri în minte atunci când acceseazã
amintiri sau idei. Oricãrei idei cântãrite îi este asociatã
un discurs mental ºi persoanele de acest tip
reacþioneazã la sunete, tonuri, intonaþii. Foloseºte
deseori expresii care se referã la canalul auditiv: numi sunã bine”, „când auzi cã se întâmplã astfel de
lucruri, etc. Cu aceste persoane trebuie sã comunicãm
în registrul auditiv ºi sã utilizãm ºi noi aceste expresii
specifice. De asemenea, în exemplele, metaforele ºi
modelele pe care le expunem sã ne referim la tonuri,
sunete, melodii, ºi alte elemente care se pot percepe
auditiv.
3. Tipul kinestezic: percepþia este preponderent
orientatã spre senzaþii fizice (cald, frig, aspru, moale,
catifelat, dulce, sãrat, etc). Persoanele de acest tip îºi
amintesc senzaþiile trãite în trecut ºi îºi imagineazã
senzaþiile care le vor trãi în viitor. Utilizeazã expresii
ca: simt cã vom reuºi, am senzaþia cã am uitat ceva,
etc. În comunicarea cu aceste persoane trebuie sã
încercãm sã ne referim cât mai mult la senzaþii ºi sã
utilizãm un limbaj compatibil.
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I. 5. Comunicare analogicã  dincolo de cuvinte
Comunicarea analogicã se adreseazã altor
componente ale percepþiei noastre.
Comunicarea analogicã reprezintã
necunoscutul de dincolo de cuvinte, prin care
reuºim sã exprimãm inexprimabilul.
I.5.a. Comunicarea para-verbalã
Prin comunicare para-verbalã înþelegem stimulii auditivi care ne
parvin împreunã cu cuvintele pe care le auzim. Intonaþia, tonul ºi
volumul vocii, sunt elementele care dau culoare ºi sens cuvintelor
pe care le auzim.
Intonaþia cuvintelor este un element esenþial în determinarea
sensului unei fraze sau a întregii relaþii cu celãlalt. Uitaþi-vã la
urmãtoarele propoziþii ºi încercaþi sã evaluaþi sensurile diferite
pe care acestea le transmit, în funcþie de intonaþia cuvintelor:

Eu am cea mai bunã îngheþatã.
Eu am cea mai bunã îngheþatã.
Eu am cea mai bunã îngheþatã.
Eu am cea mai bunã îngheþatã.
Tonul ºi volumul vocii definesc starea noastrã de spirit, transmit
emoþiile ºi dorinþele noastre. O voce tremurândã sau un ton
glumeþ pot oferi sensuri total diferite ale aceleiaºi fraze.
I.5.b. Comunicarea non-verbalã
Prin comunicare non-verbalã înþelegem stimulii
vizuali care ne parvin în procesul de comunicare
interumanã. Comunicarea non-verbalã are ca
obiect de studiu expresiile corpului nostru. În
continuare vom prezenta câteva elemente de
comunicare non-verbalã, însoþite de exemple
demonstrative:
Material realizat în cadrul programului Socrates Grundtvig 2
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§

Posturi: poziþia corpului nostru în ansamblu. O persoanã
care stã aproape întinsã pe spãtarul unui scaun ºi îºi þine
picioarele încruciºate ºi mâinile dupã cap exprimã
încredere în sine ºi desconsiderare la adresa informaþiilor
prezentate de noi. Corpul nostru, în ansamblul sãu,
vorbeºte despre atitudinile ºi pãrerile noastre.

§

Miºcãrile braþelor: braþele încruciºate la piept pot
reprezenta o barierã artificialã a interlocutorului ºi pot
transmite o atitudine defensivã sau de neîncredere. Braþele
þinute la spate transmit siguranþã ºi încredere în propriile
forþe (acest gest are o origine somaticã  omul sigur pe el
îºi lasã gâtul ºi inima descoperite).

§

Miºcãrile palmelor: palmele reprezintã elemente foarte
importante în comunicarea non-verbalã. Din perspectivã
antropologicã, palmele reprezentau un potenþial pericol:
palmele pot purta arme ºi pot ascunde lucruri. De aceea,
vizibilitatea palmelor deschise transmite de regulã
încredere în celãlalt, onestitate, sinceritate.

§

Miºcãrile capului ºi a umerilor: cu toþii utilizãm în mod
frecvent aceste miºcãri pentru a transmite aprecieri  da,
nu, nu ºtiu, aºa ºi aºa, etc. Miºcãrile capului ºi ale
umerilor sunt capabile sã trasmitã un numãr mult mai mare
de informaþii, atât referitoare la opiniile, cât ºi la emoþiile ºi
stãrile noastre.

§

Miºcãrile picioarelor: deseori neremarcate, picioarele pot
însã transmite lucruri interesante. De exemplu, tindem sã
orientãm laba piciorului spre persoana, sau lucrul, care
reprezintã destinaþia interesului nostru...

§

Mimica feþei: faþa este capabilã sã transmitã un numãr
imens de informaþii referitoare la stãrile noastre. Faþa
umanã este înzestratã în acest sens cu zeci de grupe
musculare: pentru a zâmbi, ne utilizãm 13 muºchi, iar
pentru a ne încrunta, nu mai puþin de 53 de muºchi faciali!
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§

Miºcãrile ochilor: trataþi separat de mimica feþei, ochii
pot transmite focalizarea atenþiei noastre (dilatarea irisului
transmite focalizarea atenþiei spre propria persoanã, spre
gândurile noastre, contractarea irisului transmite focalizarea
atenþiei cãtre lumea din jur), tipul relaþiei cu celãlalt (privirea
cãtre fruntea celuilalt reprezintã o abordare oficialã, privirea
aþintitã asupra nasului sau buzelor celuilalt reprezintã o
abordare personalã iar fixarea privirii sub nivelul bãrbiei
celuilalt reprezintã o abordare intimã a relaþiei) ºi alte
informaþii, care þin de modul în care accesãm resursele
noastre de memorie ºi resursele creative.

§

Proxemicã: important este asemenea modul în care ne
poziþionãm ºi ne miºcãm în spaþiu. Distanþele pe care le
alegem faþã de interlocutori pot de asemenea sã aibã
consecinþe importante asupra comunicãrii. Pentru a afla
distanþa optimã la care trebuie sã ne poziþionãm faþã de
celãlalt este suficient sã-i strângem mâna, vom înþelege
repede ce înseamnã în opinia interlocutorului aproape
ºi departe.
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II. Negociere
II.1. Negocierea noastrã cea de toate zilele
Aþi fost vreodatã în situaþia
§ De a cere voie cuiva pentru ceva?
§ De a încerca sã convingeþi pe cineva
asupra unui fapt?
§ De a stabili împreunã cu partenerul/partenera cine
face menajul sau la ce film sã mergeþi?
§ De a cere o învoire de la ºef (sau de la un profesor când
eraþi la ºcoalã?
§ De a cumpãra sau vinde ceva din piaþã sau de la un
magazin?
De fiecare datã aþi încercat sã ajungeþi la ceva care sã vã convinã,
într-un fel sau altul. De fiecare datã aþi negociat! Negocierea
este o perspectivã dinamicã ºi funcþionalã a comunicãrii, în care
ne centrãm mai mult pe îndeplinirea obiectivelor în relaþiile cu
lumea din jurul nostru.

II. 2. Elementele negocierii – ingrediente pentru succes

Existã trei elemente cruciale în orice negociere:
1. Informaþia  cel cu care negociaþi pare sã ºtie mai mult
despre dumneavoastrã ºi nevoile dumneavoastrã decât
ºtiþi dumneavoastrã despre el ºi nevoile lui? Înseamnã
cã sunteþi într-o poziþie inconfortabilã. La orice negociere
trebuie sã ne prezentãm cât mai bine pregãtiþi în ceea ce
priveºte informaþiile despre cealaltã parte:
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i. Informaþii referitoare la persoanele cu care negociem
ii. Informaþii referitoare la interesele acestora ºi la miza
pe care negocierea o are pentru ei
iii. Informaþii referitoare la mandatul pe care îl au ceilalþi
sã negocieze cu dumneavoastrã.
2. Timpul – cel cu care negociaþi nu pare sã se afle sub
aceeaºi presiune organizatoricã, restricþii de timp ºi
termene limitã de care vã simþiþi apãsat dumneavoastrã?
Poate fi adevãrat sau poate fi doar o impresie. Încercaþi
permanent sã evaluaþi pentru cine este timpul mai important în timpul unei negocieri. Dacã este pentru ceilalþi,
înseamnã cã nu e nici o grabã. Dacã este pentru
dumneavoastrã, nu arãtaþi acest lucru niciodatã, ºi
încercaþi pe cât posibil sã faceþi timpul sã lucreze în
favoarea intereselor dumneavoastrã.
3. Puterea – cel cu care negociaþi pare sã aibã întotdeauna
mai multã putere, control, autoritate asupra situaþiei decât
dumneavoastrã? Nu cãdeþi în capcanã! Puterea este o
iluzie, iar posesia acesteia, o impresie. Pãºiþi întotdeauna
într-o negociere cu credinþa cã puterea este la
dumneavoastrã ºi gãsiþi pârghiile prin care acest lucru
sã fie clar ºi celorlalþi.

II. 3. Cu cine negociem?
Cum este celãlalt? Ce îºi doreºte cel mai
mult? De ce îi este teamã? Acestea sunt
întrebãri care ne macinã de fiecare datã
când intrãm în relaþii de negociere. În
continuare vom prezenta o clasificare
simplã a comportamentului uman, din
perspectiva unei alte discipline, numitã
Analizã Tranzacþionalã (AT).
Material realizat în cadrul programului Socrates Grundtvig 2
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1. Tipologii ale interlocutorilor:
Analiza Tranzacþionalã (AT) utilizeazã conceptul de drivere pentru
a descrie principii fundamentale, dupã care ne guvernãm viaþa
ºi ne alegem comportamentul. Sunt prezentate 5 drivere
principale, în care ne regãsim fiecare dintre noi, de regulã având
una sau douã drivere principale.
1. PERFECÞIONISTUL (totul trebuie sã fie perfect)
• Aspect: impecabil
• Comportament: hotãrât, orientat spre îndeplinirea
sarcinilor, îºi verificã întotdeauna rezultatele muncii
• Aºteptãri: calitate, perfecþiune în toate ºi de la toþi
• Temeri inconºtiente: de a pierde controlul
• Dorinþa fundamentalã (driver): be perfect! (fii perfect!)
• Abordãri: întrebãri deschise, logice  (cum crezi cã ar fi
mai bine, ce pãrere ai despre acest lucru, cum crezi cã
putem soluþiona aceastã problemã)
2. PUTERNICUL INDIVIDUALIST (mã descurc singur în
orice situaþie)
• Aspect: comun
• Comportament: solitar, singuratic, stoic, autonom
• Aºteptãri: sã fie lãsat singur
• Temeri inconºtiente: de respingerea celorlalþi
• Dorinþa fundamentalã (driver): be strong! (fii puternic!)
• Abordãri: repectarea individualismului, abordare pasivã
ºi mai distantã (ai rezolvat ce þi-ai propus?, o sa incerc
ideea ta)
3. BONOMUL DEMONSTRATIV ( sunt dependent de
aprecierile celor din jur)
• Aspect: hiperexpresiv sau comun
• Comportament: excesiv de amabil, face pe plac tuturor,
orientat spre oameni, dispus permanent sã ajute/sã facã
ce se cuvine).
• Aºteptãri: sã i se acorde atenþie/aprecieri favorabile.
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•
•
•

Temeri inconºtiente: de a fi învinovãþit
Dorinþa fundamentalã (driver): please others! (fã pe plac
altora!)
Abordãri: aprecieri laudative, atenþie deosebitã (ce idee
excelentã ai avut, mi-a plãcut faptul cã)

4. MUNCITORUL LUPTÃTOR (viaþa e o muncã)
• Aspect: conformist comun
• Comportament: preocupat excesiv de muncã, dedicat
îndreptãrii greºelilor, ia partea celor slabi, se implicã în
diverse cauze justiþiare.
• Aºteptãri: sã i se dea sarcini
• Temeri inconºtiente: de eºec (sau de succes)
• Dorinþa fundamentalã (driver): try hard! (strãduieºte-te!)
• Abordãri: rãbdare multã, abordare pas cu pas (pot sã te
ajut cu ceva?, te inteleg )
5. GRÃBITUL (viaþa e o fugã continuã)
• Aspect: dezordonat, uºor neglijent
• Comportament: plin de energie, aventuros, exuberant,
grãbit, entuziast, face mai multe lucruri deodatã
• Aºteptãri: sã câºtige timp
• Temeri inconºtiente: de viaþã
• Dorinþa fundamentalã (driver): hurry up! (grãbeºte-te!)
• Abordãri: prompte, eficiente, directe (spune-mi exact de
ce ai nevoie, aici ai propunerea mea)
2. Situaþii de negociere în activitatea antreprenorialã:
Pentru orice antreprenor, începutul de drum reprezintã o perioadã
în care trebuie sã îºi inventarieze propriile resurse ºi sã le
investeascã în aºa fel încât sã obþinã stabilitate, potenþial de
creºtere ºi beneficii. În acest sens, negocierea reprezintã una
din uneltele principale ale antreprenorului, în demersul sãu de
a-ºi valorifica propriile resurse ºi de a atrage resurse
complementare. În activitatea antreprenorialã, identificãm
urmãtoarele tipuri fundamentale de relaþii.
Material realizat în cadrul programului Socrates Grundtvig 2
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a. Relaþia cu partenerii de afaceri
Partenerii de afaceri sunt persoanele care sunt alãturi de
noi în demersul antreprenorial ºi care împãrtãºesc cu noi
riscurile ºi beneficiile unei astfel de intreprinderi. Elementul
central al relaþiei cu partenerii de afaceri îl reprezintã
încrederea reciprocã. Acest element nu este suficient sã
existe la începutul relaþiei de parteneriat, acesta trebuie
permanet cultivat, evaluat, actualizat ºi împrospãtat, pentru
ca relaþia de parteneriat sã continue. Relaþia cu partenerii
de afaceri se bazeazã pe împãrtãºirea succeselor ºi
insucceselor, pe distribuirea echitabilã a riscurilor, a
beneficiilor sau a pierderilor. Dacã ne este permisã analogia,
relaþia cu partenerii de afaceri reprezintã echivalentul
antreprenorial al unei relaþii de cãsãtorie. Partenerii noºtri
pot sã ne fie asociaþi sau prieteni, iar relaþia cu aceºtia va
reprezenta întotdeauna mai mult decât relaþiile cu clienþii,
furnizorii sau angajaþii.
b. Relaþia cu clienþii
Pentru a înþelege mai bine natura relaþiilor cu clienþii, vã
propunem urmãtoarele clarificãri:
§ Clientul este cel care cumpãrã produsele sau serviciile
noastre. Totodatã, clientul este cel pe care îl servim.
§ Potenþialul client este cel care s-ar putea sã cumpere
produsele sau serviciile noastre, respectiv cel pe care s-ar
putea sã-l servim.
§ Reprezentantul clientului (sau al potenþialului client) este
cel care este delegat (împuternicit) de cãtre cel care cumpãrã/
cel pe care-l servim (cel care s-ar putea sã cumpere/cel pe care
s-ar putea sã-l servim) pentru a menþine relaþia cu noi.
§ Consumatorul este cel care utilizeazã (consumã)
produsele sau serviciile noastre. Consumatorul este
beneficiarul nostru final ºi poate sã nu fie întotdeauna acelaºi
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cu clientul nostru. De exemplu, dacã afacerea noastrã este
un chioºc cu bomboane, clientul nostru poate fi doamna care
achiziþioneazã bomboane de la noi. Consumatorul, în schimb,
este aproape sigur copilaºul blond care se agaþã de haina ei
ºi la a cãrui insistenþe a fost realizatã tranzacþia.
În perspectiva noastrã, lumea se împarte în douã categorii de
persoane: clienþii noºtri ºi potenþialii noºtri clienþi. Altfel spus, orice
persoanã cu care intrãm în contact, indiferent de natura afacerii
noastre, poate sã ne fie într-o zi client ºi poate sã contribuie
(poate semnificativ) la succesul afacerii noastre.
Relaþiile cu clienþii se desfãºoarã pe baza unor contracte, care
funcþioneazã, în relaþia cu orice client, pe douã planuri:
• Contractul economic este bucata de hârtie (numitã
contract, chitanþã, bon, etc.) pe baza cãreia se realizeazã
tranzacþia economicã. Acest contract conþine descrierea
mãrfurilor sau a serviciilor pe care le oferim, termenele
de livrare ºi standardele de calitate ºi remuneraþia pe
care o primim în schimb.
• Contractul psihologic vizeazã reprezentãrile ºi
aºteptãrile noastre ºi ale clientului referitoare la condiþiile
în care se realizeazã tranzacþia. De exemplu, dacã vom
cumpãra o pâine, contractul economic (reprezentat de
bonul primit de la casierie) conþine o descriere a
sortimentului cumpãrat, data tranzacþiei, unitatea de la
care am cumpãrat ºi suma pe care am achitat-o în
calitate de client. Contractul psihologic, în schimb,
conþinea aºteptãrile noastre referitoare la prospeþimea
pâinii, la amabilitatea casierei sau la curãþenia din
magazin.
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În relaþia cu clienþii noºtri, trebuie sã fim permanent atenþi la
urmãtoarele aspecte:
• trebuie sã ne focalizãm total pe nevoile clientului
• trebuie sã rãspundem aºteptãrilor clientului
• trebuie sã ne asigurãm de satisfacþia clientului
• trebuie sã facem tot posibilul pentru a fideliza clientul
Situaþiile de negociere cu clienþii noºtri sunt poate cele mai
importante pentru succesul afacerii noastre. Cele mai frecvente
situaþii de negociere sunt activitãþile de vânzare a produselor
sau serviciilor noastre, în care trebuie sã obþinem venituri cât
mai mari, termene de platã cât mai scurte, facilitãþi de platã cât
mai reduse, etc.

5 lucruri care-l scot din sãrite pe client:
1. Sã fie întâmpinat cu un aer arogant, ca ºi cum
vânzãtorul ar vrea sã-l punã în inferioritate
2. Sã fie întâmpinat de vânzãtor de parcã s-ar
cunoaºte de o viaþã.
3. Sã nu i se dea voie sã atingã produsele sau sã se
familiarizeze cu sortimentele
4. Sã fie tratat nepoliticos ºi fãrã respectul cuvenit
5. Vânzãtorul sã nu ºtie sã ofere relaþii despre
produsul pe care-l vinde.
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Activitatea de vânzare
Cea mai importantã componentã a relaþiei cu
clienþii este activitatea de vânzare. În acest sens,
vã oferim un model bazat pe 17 paºi, care vã
va fi util în atingerea unor rezultate superioare
în întâlnirile cu potenþialii dumneavoastrã clienþi:
1. Primul pas. Dupã ce aþi fixat întâlnirea cu potenþialul
client, întrebaþi-vã: De ce a acceptat sã ne întâlnim? ºi
Ce nevoi aº putea eu sã îi satisfac potenþialului meu
client?.
2. Pregãtirea. Înainte de a vã întâlni cu interlocutorul,
pregãtiþi-vã cu atenþie. Veþi avea la dispoziþie doar câteva
minute pentru a-l convinge. Trebuie sã planificaþi totul, pânã
la cele mai mici amãnunte. Care sunt beneficiile aduse de
produsele/serviciile dumneavoastrã? Ce obiecþii ar putea
exprima interlocutorul? Ce argumente veþi folosi în timpul
prezentãrii? V-aþi informat suficient cu privire la persoana
pe care o veþi întâlni? Ce anume veþi lua cu dumneavoastã?
Nu improvizaþi niciodatã, planificaþi totul.
3. Materialele. Materialele pe care le veþi lua cu
dumneavoastrã se pot dovedi foarte importante. Broºura/
pliantul de prezentare a afacerii dumneavoastrã, portofoliul
de clienþi sau mãrturii ale clienþilor dumneavoastrã etc. Luaþi
cu dvs. tot ce l-ar putea interesa pe potenþialul client ºi var putea conferi credibilitate. Nu uitaþi sã aveþi un pix/stilou
(care sã funcþioneze!), cãrþi de vizitã, documentele
necesare, o agendã pentru luarea notiþelor ºi planificarea
întâlnirilor viitoare, precum ºi orice alte materiale pe care
le consideraþi utile.
4. Îmbrãcãmintea. Aparenþele conteazã: îmbrãcãmintea
dumneavoastrã trebuie sã întãreascã mesajul verbal,
interlocutorul cã va judeca pe dumneavoastrã ºi afacerea
Material realizat în cadrul programului Socrates Grundtvig 2
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dumneavoastrã prin prisma felului în care veþi fi îmbrãcatã.
Vã recomandãm sã vã îmbrãcaþi sobru, fãrã a neglija nici
un detaliu.
5. Ultimele pregãtiri. Punctualitatea este un element fundamental în vânzãri. Cel mai bine ar fi sã vã asiguraþi un avans
de 10-15 minute. Pregãtiþi-vã un zâmbet cordial: prima
impresie conteazã enorm, în plus, este mult mai dificil sã
schimbaþi (în bine!) o opinie deja formatã. Închideþi-vã
telefonul mobil, nu stricã sã faceþi acest gest în faþa clientului.
Îi veþi da de înþeles cã aceastã întâlnire este importantã
pentru dumneavoastrã. Nu neglijaþi niciodatã secretara sau
alte persoane din anturajul clientului: salutaþi-i pe toþi politicos ºi amabil.
6. Intrarea în scenã. Sunteþi în biroul potenþialului
dumneavoastrã client. Vã aflaþi aici pentru a încheia o
afacere, o tranzacþie, însã acest obiectiv trebuie învãluit
cu grijã. Mai întâi de toate, încercaþi sã creaþi clientului o
stare de bunãvoinþã. Util în acest sens ar fi sã începeþi o
scurtã discuþie (3-5 minute) prin a comenta (favorabil, evident) decoraþiunile din biroul clientului. Dacã vã aflaþi în
faþa unui întreprinzãtor, întrebaþi-l cum ºi-a început
activitatea ºi manifestaþi-vã entuziasmul pentru afacerea
pe care a pus-o pe picioare. Faceþi clientul sã se simtã în
centrul atenþiei.
7. Ascultaþi, ascultaþi, ascultaþi. Principala calitate a unui
bun vânzãtor este aceea de a ºti sã asculte. Arãtaþi cã
acordaþi o mare atenþie spuselor interlocutorului ºi evitaþi
sã-l întrerupeþi. Încercaþi sã înþelegeþi ce tip de client aveþi
în faþa dvs, care sunt nevoile sale ºi care ar putea fi calea
cea mai bunã pentru a-l putea convinge.
8. Adunaþi informaþii. Puneþi întrebãri pentru a vã asigura
cã aþi înþeles exact de ce anume are nevoie potenþialul
dumneavoastrã client. În timpul acestei faze, de adunare
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de informaþii, încercaþi sã aflaþi care sunt criteriile pe baza
cãrora ia decizii, ce alte produse/servicii asemãnãtoare
celor propuse de dumneavoastrã a mai utilizat. Dacã puneþi
aceste întrebãri la momentul potrivit ºi la modul potrivit,
veþi putea sã contracaraþi obiecþiile clientului fãrã probleme.
Controlaþi-vã, pe tot parcursul întâlnirii, dorinþa de a vorbi.
Puneþi întrebãri deschise (la care sã nu se poatã rãspunde
prin da sau nu), întrebãri care sã înceapã cu Ce...,
Cum..., De ce.... Dacã rãspunsul nu vi se pare suficient
de clar, reformulaþi ºi verificaþi dacã aþi înþeles corect.
9. Pãstraþi treazã atenþia clientului. Cel mai mare duºman
al vânzãrii este monotonia  clientul care se plictiseºte ºi
nu cumpãrã. Folosiþi un limbaj simplu, presãrat cu metafore,
analogii, exemple ºi cazuri concrete. Evitaþi limbajul prea
tehnic. Fiþi concisã ºi folosiþi fraze scurte ºi încercaþi sã vã
adaptaþi limbajului utilizat de client. Pentru a-i demonstra
cã l-aþi ascultat cu atenþie, faceþi din când în când referire
la cele spuse de client. Amintiþi-vã cã o persoanã reþine
aproximativ 20% din ceea ce aude, 40% din ceea ce vede
ºi peste 80% din ceea ce aude ºi vede simultan. În timp ce
vorbiþi, arãtaþi produsul sau o broºurã pentru a vã arãta
spusele.
10. Întrebãrile delicate. Dupã ce aþi aflat care sunt nevoile
ºi problemele clientului, nu vã sfiiþi sã abordaþi subiectele
mai delicate: a) ce buget are la dispoziþie?, b) cine are
puterea de a lua decizii? ºi c) existã concurenþi pentru
contractul în discuþie? Încercaþi sã aflaþi care sunt criteriile
pe baza cãrora clientul (sau firma pe care o reprezintã) ia
decizii, dar mai ales ce beneficii aºteaptã de la noul furnizor.
11. Cãutaþi soluþia optimã. Dupã ce aþi obþinut toate
informaþiile de care aveþi nevoie, nu începeþi sã improvizaþi
despre serviciile dumneavoastrã. Încercaþi sã obþineþi
confirmarea serviciilor oferite sintetizând atent: aºadar,
obiectivele dumneavoastrã sunt X, Y, Z, iar obstacolele din
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acest moment sunt A, B, C. Înainte de a porni
argumentaþia, pãstraþi-vã un moment pentru a reflecta.
Nu-i daþi impresia cã aveþi o soluþie gata pregãtitã,
indiferent de cerinþele sale.
12. Demonstraþi-vã profesionalismul. Înainte de a ilustra
calitãþile produsului sau serviciului pe care îl oferiþi,
demonstraþi-vã profesionalismul. Captaþi atenþia
ascultãtorului cu o scurtã afirmaþie care sã-i atragã
încrederea în valoarea dvs. profesionalã, de exemplu: Am
ajutat mulþi clienþi sã depãºeascã acest obstacol cu succes.
13. Vindeþi beneficiile. Nu vorbiþi prea mult despre produsul/
serviciul pe care îl vindeþi, cât despre beneficiile pe care le
aduce cumpãrãtorului. Folosiþi exemple, ajutaþi-vã de
grafice ºi de statistici. Oamenii vor sã ºtie ce pot obþine de
la dumneavoastrã ºi vor sã afle acest lucru cât mai concret,
înainte de a semna ceva. Identificaþi beneficiile care îl
intereseazã cel mai mult pe potanþialul dumneavoastrã client, recapitulând: 1) ce anume are nevoie, 2) ce îi puteþi
oferi ºi 3) ce avantaje ar avea. Folosiþi exemple pentru a
demonstra cã probleme similare au fost deja rezolvate altor
clienþi, cu o mare economie de timp ºi de bani. Dacã se
poate, folosiþi mãrturiile altor clienþi.
14. Preþul. A sosit momentul fatidic: cel în care trebuie sã
vorbiþi despre preþ. De regulã, acest argument trebuie adus
în discuþie numai dupã ce clientul e convins de valoarea
produsului/serviciului dumneavoastrã. În cazul în care
clientul considerã cã preþul e prea mare, pãstraþi-vã calmul
ºi întrebaþi-l: Prea scump? În comparaþie cu ce? Subliniaþi
avantajele majore ale ofertei dumneavoastrã. Când
comunicaþi preþul, faceþi-o cu o voce clarã ºi sigurã, ca ºi
cum aþi anunþa o veste bunã. Nu arãtaþi niciodatã
nesiguranþã când este vorba de preþ. Chiar dacã preþul
poate pãrea prea mare, trebuie sã ºtiþi sã demonstraþi cã
el este cu adevãrat convenabil.
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15. Contracaraþi obiecþiile. Trebuie sã aveþi pregãtite
rãspunsuri la toate obiecþiile posibile. Apreciaþi obiecþiile
ca pe semnale care aratã interesul clientului faþã de oferta
dumneavoastrã. Rãspundeþi cu informaþii detaliate atunci
când clientul nu a înþeles bine o idee importantã.
16. Concluzia. Menþineþi-vã atitudinea pozitivã ºi încrezãtoare
în rezultatul întrevederii ºi încercaþi sã prindeþi din zbor
informaþii despre pãrerea acestuia. Dacã acesta vã pune
întrebãri despre termenele de livrare sau opþiunile de platã,
sunteþi pe calea cea bunã. Sã aveþi întotdeauna la îndemânã
o modalitate de a încheia afacerea: un formular de comandã,
un contract scris etc. ºi nu ezitaþi niciodatã sã finalizaþi
afacerea.
17. La revedere! Sfârºitul întrevederii este de asemenea
foarte important. Trebuie sã întãriþi buna impresie lãsatã la
începutul întâlnirii, favorizând predispoziþia psihologicã de a
cumpãra întotdeauna de la dumneavoastrã. Dacã rãspunsul
clientului este Nu, lãsaþi-vã o portiþã deschisã pentru a reveni
ºi a încheia afacarea la un moment ulterior ºi planificaþi o altã
întâlnire cu clientul pentru semnarea contractului. Totodatã,
încercaþi sã obþineþi de la client contacte (nume, adrese) pentru
noi întâlniri, pentru a vã extinde baza de potenþiali clienþi.
c. Relaþia cu furnizorii
Furnizorii sunt cei care livreazã produse sau servicii cãtre clienþi,
cei care servesc clienþii. În relaþia cu clienþii noºtri, suntem,
desigur, furnizori. În calitate de clienþi însã, trebuie sã fim atenþi
la urmãtoarele aspecte:
•
•

sã avem permanent în vedere nevoile ºi interesele
noastre (doar suntem clienþi!)
sã obþinem o calitate cât mai bunã a produselor sau
serviciilor achiziþionate
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•
•

sã obþinem facilitãþi de platã cât mai generoase
sã plãtim cât mai puþini bani ºi la termene cât mai
lungi pentru produsele sau serviciile achiziþionate.

În funcþie de interesele noastre, putem sã cãutãm întotdeauna
furnizorii cei mai performanþi ºi competitivi pentru serviciile sau
produsele de care avem nevoie, sau putem sã ne fidelizãm ca ºi
clienþi, unor furnizori pe care sã ne putem baza oricând.
d. Relaþia cu angajaþii
Angajaþii noºtri sunt persoanele cu care întreþinem relaþii de
muncã ºi pe care le remunerãm în acest scop. Relaþiile cu
angajaþii noºtri au o naturã mai specialã ºi sunt reglementate în
mod diferit decât relaþiile client-furnizor.
•

•
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Din punct de vedere legislativ, relaþiile de muncã sunt
reglementate de legi speciale, în funcþie de prevederile
din fiecare þarã. Angajaþii noºtri se bucurã de o serie de
drepturi pe care trebuie sã le respectãm ºi au o serie de
obligaþii pe care trebuie sã le urmãrim.
Din punct de vedere funcþional, relaþiile de muncã sunt
obiectul de studiu al disciplinei numitã managementul
resurselor umane , disciplinã componentã a
managementului organizaþional. Din punctul de vedere
al teoriei manageriale, managerul trebuie sã
îndeplineascã în relaþiile cu subordonaþii urmãtoarele
funcþiuni:
i. Planificarea muncii ºi a activitãþilor.
ii. Organizarea desfãºurãrii activitãþilor de muncã.
iii. Antrenarea ºi motivarea angajaþilor.
iv. Conducerea activitãþilor de muncã.
v. Controlul activitãþilor de muncã.
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II. 4. Tehnici de negociere

1. Tehnica argumentaþiei simple – Aceastã tehnicã este utilã
în demonstrarea unui punct propriu de vedere. Aceastã tehnicã
presupune prezentarea avantajelor produselor sau serviciilor pe
care le oferiþi cât mai clar, cât mai concret. În acest sens, utilizaþi
logica argumentãrii, utilizaþi cât mai multe exemple ºi analogii,
pentru a vã demonstra punctul de vedere. În acest sens, vã
propunem un model simplu ºi eficace, care vã va ajuta sã vã
organizaþi gândurile ºi discursurile pentru a obþine cel mai bun
efect. Modelul se numeºte S.T.E.P. (din limba englezã State,
Translate, Exemplify, Prove  Afirmã, Explicã, Exemplificã ºi
Demonstreazã). În practicã, asta înseamnã:
o
o

o
o

State (Afirmã)  Prezentaþi ideea în mod simplu ºi clar;
Translate (Explicã)  Expuneþi ideea pentru a fi înþeleasã
de public. Definiþi termenii la care faceþi referire, reduceþi
pe cât posibil ambiguitãþile. Faceþi comparaþii cu idei sau
lucruri similare.
Exemplify (Exemplificã)  Daþi exemple care ilustreazã
ceea ce spuneþi: experienþe personale, anecdote etc.
Prove (Demonstreazã)  Demonstraþi ceea ce aþi afirmat,
prezentând fapte care dovedesc afirmaþia, apelând la pãreri
ale specialiºtilor ºi la statistici.

Alte tehnici de argumentare simplã:
§ Da..., dar  Dacã interlocutorul prezintã un alt punct de vedere,
nu îl respingeþi pur ºi simplu. Pentru dumneavoastrã, important este sã demonstraþi validitatea propriului punct de vedere,
nu falsitatea argumentelor celorlalþi. Replicaþi: aºa este, aveþi
perfectã dreptate, dar ce spuneþi de faptul cã...? Da, sigur cã
aveþi dreptate sã priviþi astfel lucrurile, dar sã vã explic ...!
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§

Tehnica intoxicãrii statistice – cifrele pot spune orice,
chiar ºi adevãrul. Cum sã nu cred atunci când s-a constatat
clar, cu acurateþe de ...% cã este produsul cel mai vândut
în ultimele 3 luni din categoria aceasta, în zona ...? Sau
cã peste ...% din cumpãrãtori îl preferã tocmai pentru
calitatea excelentã ºi preþul cu ...% mai mic decât preþul
mediu al unor produse similare? Dacã studiile, cercetãrile,
sondajele spun lucrul acesta atunci e clar, doar sunt cât
se poate de obiective...

2. Cartea amabilitãþii ºi a politeþii  cu siguranþã aþi întâlnit în
negocieri oameni dificili, nepoliticoºi, irascibili, care aºteptau cel
mai mic prilej pentru a vã refuza sau pentru a scãpa de
dumneavoastrã. În cazul în care aceºti oameni ne sunt clienþi
(sau potenþiali clienþi) sau reprezentanþi ai unor instituþii de care
avem realã nevoie, nu le putem întoarce spatele pur ºi simplu.
Cu aceste persoane vã recomandãm un comportament impecabil
de politicos ºi amabil, indiferent de reacþiile celuilalt ºi de dorinþa
de a reduce contrastul între comportamentele dumneavoastrã.
Lãsaþi interlocutorul sã reducã acest contrast ºi sã urmeze calea
propusã de dumneavoastrã.
3. Cartea sinceritãþii – utilã în special în relaþia cu clienþii, aceastã
tehnicã se adreseazã interlocutorilor neprietenoºi, distanþi sau
suspicioºi, celor care lungesc discuþia sau ocolesc subiectul pe
care doriþi sã îl negociaþi. În aceste cazuri, vã recomandãm sã-i
spuneþi omului verde-n faþã cã doriþi pur ºi simplu sã obþineþi
ceva de la el ºi sã admiteþi cã nici tu ºi nici el nu aveþi timp de
pierdut cu negocierile. Este un gest neobiºnuit, iar neobiºnuitul
atrage atenþia ºi poate câºtiga simpatia. Mai mult, dacã la aceasta
se adaugã ºi o confidenþã, cum sã nu se simtã flatat ºi sã nu
aprecieze deschiderea pe care o aveþi faþã de el?
4. Tehnica mandatului – aceastã tehnicã este potrivitã în
situaþiile în care simþiþi cã interlocutorul v-a încolþit ºi cã nu mai
aveþi alternative decât sã acceptaþi propunerea ºi condiþiile impuse
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de cãtre interlocutor. În aceste situaþii, amintiþi celuilalt cã nu puteþi
lua o decizie singur, trebuind sã vã consultaþi cu altcineva pentru a
obþine mandatul pentru o astfel de decizie. Puteþi obþine astfel timp
preþios pentru a cãuta alternative ºi pentru a introduce alte condiþii
în negociere. Aceastã tehnicã se poate aplica atât clienþilor, cât ºi
furnizorilor de produse ºi servicii.
5. Tehnica presiunii – Aceastã tehnicã este utilã în negocierea cu
clienþii, când interlocutorul nostru pare sã cedeze argumentelor
noastre, dar e nehotãrât, amintiþi-i cã nu mai aveþi mult timp la
dispoziþie sau cã oportunitatea pe care o prezentaþi s-ar putea sã
nu mai fie disponibilã în ziua urmãtoare. Aceastã tehnicã
manipuleazã timpul subiectiv pe care îl are la dispoziþie interlocutorul,
în vederea forþãrii unei decizii favorabile.
6. Tehnica de bazar – aceastã tehnicã este destinatã interlocutorilor
duri, clienþi sau furnizori, de la care vã aºteptaþi sã negocieze ºi
care aºteaptã de la dumneavoastrã sã renunþaþi, treptat, la multe
din solicitãrile dumneavoastrã. Aceastã tehnicã se poate sintetiza
simplu cere mult ca sã obþii puþin ºi este utilizatã frecvent de
negustorii orientali. Veniþi la masa negocierilor cu solicitãri foarte
ample, astfel încât dumneavoastrã sã plecaþi cu obiectivul propus
iar interlocutorul cu senzaþia cã a fãcut o afacere excelentã.
7. Tehnica feliei de salam  aceastã tehnicã este destinatã
situaþiilor în care este dificil chiar faptul de a se deschide o
negociere. În aceste situaþii, utilizaþi principiul cere puþin, ca sã
obþii mult. Aceastã tehnicã, utilizatã în special în relaþia cu clienþii,
se bazeazã pe victorii mãrunte, uºor de trecut cu vederea, dar
care însumneazã un câºtig semnificativ. Dacã doriþi sã vindeþi
produsele afacerii dumneavoastrã unui director a unui mare
magazin ºi acesta nici mãcar nu doreºte sã audã de aceastã idee,
aveþi nevoie de paºi mãrunþi: trebuie sã câºtigaþi mãcar 10 minute
din timpul interlocutorului pentru a vã expune ideea, apoi încã 10
minute sã se uite pe oferta dumneavoastrã, apoi bunãvoinþa de a
încerca produsul etc.
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8. Tehnica alternativelor iluzorii  aceastã tehnicã vã este de
folos în situaþii în care doriþi sã finalizaþi o negociere, sau în
situaþii în care doriþi sã forþaþi o decizie imediatã a
interlocutorului. În aceste situaþii oferiþi interlocutorului libertatea
deplinã de a alege între mai multe variante, evident toate în
favoarea dumneavoastrã. Tehnica se bazeazã pe faptul cã,
existând libertate deplinã de decizie, interlocutorul se va simþi
securizat ºi dornic de a lua o decizie.
Imaginaþi-vã cã directorul neprietenos pe care l-am descris
în exemplul anterior nu doreºte cu nici un chip sã vã
primeascã. Atunci, puteþi sã intraþi scurt la el în birou ºi sã-l
întrebaþi: Am înþeles cã nu aveþi timp acum. Preferaþi sã mã
întorc înainte de prânz sau dupã prânz?”. Orice variantã ar
alege interlocutorul, puteþi oricum sã spuneþi: Am sosit aºa
cum mi-aþi spus, domnule director.
Atenþie, pentru ca tehnica sã funcþioneze, nu încercaþi sã
forþaþi una din alternativele iluzorii, lãsaþi interlocutorul sã se
bucure de puterea ºi libertatea pe care o are.
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II. 5. Negocierea în cadrul conflictelor
II. 5. 1. Ce sunt conflictele?
Conflictele reprezintã o specie aparte a situaþiilor de negociere,
care necesitã analizã, planificare, strategie ºi intervenþii pline de
tact. În aceastã secþiune se vor prezenta tehnici ºi strategii pentru
a conduce o situaþie de negociere în direcþia optimã de
soluþionare.
Conflictele pot fi definite ca fiind divergenþe deschise ºi asumate
între ideile, valorile ºi/sau interesele a cel puþin 2 persoane/grupuri
distincte. Aceastã definiþie distinge 3 elemente esenþiale ale unui
conflict:
§ Conflictul presupune cel puþin 2 pãrþi.
§ Conflictul presupune existenþa unor idei/opinii, valori/principii sau interese divergente ale pãrþilor implicate.
§ Conflictul presupune ca aceste divergenþe sã fie prezentate
în mod deschis ºi asumat de cãtre pãrþile implicate.
II. 5. 2. Unde ne poziþionãm în cadrul conflictelor?
Primul lucru pe care trebuie sã îl realizãm în cadrul unui conflict
este sã înþelegem harta conflictului, precum ºi poziþia noastrã
specificã în cadrul acestuia. În cadrul unui conflict, putem fi:
§
§

Protagoniºti  cei care se constituie ca parte activã a
conflictului
Reprezentanþi ai protagoniºtilor  cei care îi reprezintã pe
protagoniºti (avocaþi, negociatori, reprezentanþi mandataþi
de cãtre protagoniºti).
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§
§
§
§
§

Susþinãtori ai protagoniºtilor  cei care îi susþin (moral sau
material) pe protagoniºti în vederea participãrii la conflict
Victime – cei care au de suferite de pe urma conflictului
Martori – cei care participã (voluntar sau involuntar) la
desfãºurarea conflictului
Instigatori  cei care au de câºtigat de pe urma conflictului
ºi care fac tot posibilul sã îl întreþinã.
Mediatori  cei care au mandatul tuturor pãrþilor de a media
soluþionarea conflictului.

II. 5. 3. Stiluri de abordare a conflictelor

Stilurile pe care dorim sã le prezentãm au la
bazã douã variabile:
1. Asertivitate: dorinþa noastrã de a ne satisface propriile nevoi
2. Cooperare: dorinþa noastrã de a satisface nevoile interlocutorilor.
La intersecþia acestor variabile, putem identifica 5 stiluri de
negociere:
1. Evitarea. Acest stil se caracterizeazã atât printr-un grad
scãzut de asertivitate, cât ºi printr-un grad scãzut de
cooperare. Evitarea conflictului denotã dezinteres atât faþã
de interesele noastre, cât ºi faþã de cele ale interlocutorului.
2. Acomodarea. Acomodarea cu situaþia conflictualã este un
comportament cooperant ºi non-asertiv. Ne acomodãm atunci
când þinem seama de interesele celuilalt, fãrã a þine cont de
interesele noastre.
3. Compromisul. Compromisul este soluþia de mijloc,
generatã de o preocupare moderatã atât pentru propriile
interese, cât ºi pentru interesele celuilalt.
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4. Competiþia. Competiþia este un comportament asertiv ºi
necooperant. Intrãm în competiþii focalizaþi total pe interesele
noastre ºi deloc pe cele ale pãrþii opozante.
5. Colaborarea. Colaborarea este un comportament asertiv ºi
cooperant. Când colaborãm, suntem atenþi ºi interesaþi atât
de interesele noastre, cât ºi de cele ale partenerilor noºtri.

II. 5. 4. Ce stil sã folosim?
1. Evitarea.
Existã persoane care considerã cã evitarea unui conflict nu poate
avea efecte secundare. Din pãcate, un comportament evitant are
numeroase efecte secundare, dintre care amintim: neparticiparea
la luarea unor decizii care ne afecteazã interesele, acumularea
unor tensiuni latente ºi altele. De asemenea, existã efecte
secundare ºi în situaþia în care rareori evitãm conflictele, acest stil
putând genera în timp ostilitate ºi resentimente din partea celorlalþi.
2. Acomodarea.
Persoanele care se acomodeazã permanent sunt percepute ca
fiind liniºtite. Sunt rareori bãgate în seamã, iar interesele lor nu
sunt nicicând luate în discuþie. Persoanele care nu se acomodeazã
niciodatã sunt percepute ca ostile ºi cu pretenþii nerezonabile ºi
nu vor beneficia de simpatia ºi bunãvoinþa pe care acomodarea o
atrage dupã sine.
3. Compromisul.
Cei care ajung permanent la compromisuri tind sã scape din vedere
posibilitatea cã pot exista soluþii prin care nevoile tuturor sã fie
satisfãcute. Utilizând nesfârºite tehnici de compromis, se pot scãpa
din vedere obiective importante. Dacã nu ajungem niciodatã la
compromis, este puþin probabil cã vom ºti sã negociem ºi sã ne
descurcãm în situaþiile în care pur ºi simplu nu putem câºtiga cu
toþii.
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4. Competiþia.
Dacã vom cãuta permanent sã ne confruntãm cu ceilalþi în numele
intereselor proprii, vom beneficia de tot mai puþinã simpatie ºi
înþelegere, de tot mai puþine informaþii ºi de tot mai puþin ajutor
din partea celorlalþi. Competitorii îºi pot câºtiga uºor un renume,
nu foarte mãgulitor, care poate aduce destule deservicii. Cei care
nu intrã niciodatã în competiþii pot fi descumpãniþi sau dezarmaþi
în cadrul acestora, în special în faþa competitorilor duri.
5. Colaborarea.
Aceastã abordare este de departe cea mai consumatoare de
timp ºi resurse dintre toate stilurile de abordare a conflictelor. Nu
toate conflictele meritã abordate în acest mod, deoarece efortul
de a cãuta soluþii care sã satisfacã nevoile tuturor poate fi
semnificativ. De asemenea, colaborarea necesitã deschidere ºi
onestitate din partea tuturor pãrþilor implicate, altfel neputând
exista un echilibru între pãrþi. Pe de altã parte, rezultatele cele
mai creative ºi cele mai inovatoare se nasc din relaþii de
colaborare, în care pãrþile au reuºit sã-ºi urmãreascã nevoile ºi
interesele pânã la capãt.
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