
Descrição geral:

Merchants é uma experiência de aprendizagem única que 
decorre na Veneza do século XV. O aluno transforma-se em Carlo 
Vecchio, um jovem mercante cujo objetivo é transformar-se no 
maior comerciante da época enquanto aprende pelas mãos de 
Leonardo da Vinci ou Maquiavel.

Merchants é um curso online de negociação baseado num 
simulador que recria 6 casos de negociação reais nos quais 
o aluno põe em prática as suas competências para negociar, 
comunicar eficazmente uma proposta e resolver conflitos.

Merchants está disponível em vários idiomas. Consulta os 
detalhes de disponibilidade com o teu Key Account Manager.

Características:

Um programa de formação baseado na metodologia    
game-based learning (aprendizagem baseada em jogos):

• Pertinente e prático.
• Revolucionário e impactante.
• Viciante e inovador.
• Aprendizagem experiencial.
• Flexível, rápido e fácil de jogar.
• Divertido e agradável.
• Único.
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Metodologia:

A metodologia game-based learning 
(aprendizagem baseada em jogos) desenvolvida 
pela Gamelearn combina os 3 elementos 
seguintes:

1. Conteúdos de qualidade, equivalentes a um 
curso presencial com dois dias de duração, 
com um foco essencialmente prático, útil e 
diretamente aplicável ao posto de trabalho.

2. Técnicas de gamification como o storytelling, 
rankings, níveis ou badges para converter a 
aprendizagem numa experiência diferente 
e divertida, com o objetivo de criar um 
engagement no aluno.

3. Um simulador avançado que recria situações 
“reais” de liderança para que o aluno tenha 
a oportunidade de praticar num ambiente 
seguro e sem stress, ao mesmo tempo que 
recebe feedback sobre áreas a melhorar.

Objetivos:

Merchants é um curso online de negociação e gestão de 
conflitos em formato de videojogo na qual aprenderás e 
colocarás em prática estratégias, técnicas e ferramentas 
para desenvolver e melhorar as tuas competências de 
negociação e gestão de conflitos.

• Cria confiança e potencializa as tuas competências 
enfrentando 6 casos de negociação “reais”.

• Compreende a importância de conhecer os interesses 
da outra parte.

• Desenvolve técnicas para aumentar o teu poder de 
negociação e estabelecer parcerias bem-sucedidas a 
longo prazo.

• Aprende os aspetos fundamentais para preparar e 
comunicar uma proposta eficazmente.

• Coloca em prática ferramentas para aumentar os 
benefícios decorrentes de um acordo.
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Programa:

Módulo I: Compreender a outra parte

Desenvolve as ferramentas para a preparação e a 
planificação estratégica da negociação.

Caso: Resolução do conflito com o cliente.

• As bases da negociação.
• As chaves para construir confiança.
• Como evitar erros comuns.

Módulo II: Informação e interesses

Aprende as chaves do poder relativo na negociação  
 e descobre como controlá-las.

Caso: Negociação de um acordo político. 

• Estratégias para obter informação.
• Como definir objetivos e interesses.

Módulo III: Flexibilidade

Aprende as estratégias para te concentrares nos 
interesses ao invés das posições e alcançar acordos 
win-win.  

Caso: Conseguir um empréstimo.

• Como focar-se nos interesses e não nas posições.
• Introduzir “variáveis mágicas” para aumentar o 

valor.

Módulo IV: Critérios e procedimentos

Põe em prática as técnicas necessárias para enfrentar, 
com garantias, a fase de cessões e concessões de 
uma negociação.

Caso: Negociar um acordo de investimento conjunto.

• Como definir o suporte para a negociação.
• Como utilizar as variáveis na fase de negociação.
• 6 regras chave para a gestão de cessões.
• Aplicação de critérios e procedimentos objetivos.

Módulo V: Comunicação

Aprende a ouvir a outra parte e a conhecer os seus 
interesses enquanto desenvolves a tua empatia. 

Caso: Negociação entre nações soberanas.

• Preparação e planificação estratégica.
• Chaves para comunicar e apresentar a tua 

proposta.

Módulo VI: Revisão

Revisão e aplicação prática e integral dos conteúdos 
desenvolvidos ao longo do curso.

Caso: Contratação de um capitão.

• Revisão e aplicação de todos os conteúdos 
aprendidos.
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Referências:

O conteúdo de Merchants baseia-se no “Método de Harvard de Negociação”, criado pelos Professores Roger Fisher, 
Bruce Patton e William Ury. Este método é complementado com o modelo da negociação eficaz desenvolvido pelo 
Dr. Chester L. Karrass.

Conhecimentos e competências:

Graças ao simulador, é possível beneficiar de uma aprendizagem eficaz das competências 
a trabalhar. O aluno põe à prova a sua criatividade e as suas competências de negociação, 
desenvolvendo, em simultâneo, uma mentalidade orientada para a colaboração a longo prazo  
e descobre a sua influência e impacto nos resultados da empresa.

Merchants abrange as seguintes competências:

• Negociação.
• Aprendizagem contínua.
• Autoconfiança.
• Autocontrolo.
• Autoconsciência.
• Pesquisa de informação.
• Comunicação eficaz.
• Foco.
• Flexibilidade.
• Gestão de conflitos.
• Impacto e influência.
• Iniciativa.

• Inovação e criatividade.
• Integridade.
• Liderança.
• Orientação para os resultados.
• Pensamento analítico.
• Planificação, organização e 

coordenação.
• Resolução de problemas.
• Tolerância à pressão.
• Tomada de decisões.
• Apoio ao cliente.
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Bem-vindo à Veneza do Século XV!

Público-alvo:

Merchants destina-se a qualquer profissional que necessite 
de negociar, resolver conflitos ou celebrar acordos no seu 
quotidiano:

• Pessoal na área das vendas.
• Departamento de compras.
• Gestores de equipa e/ou projetos.
• Finanças e Administração.
• Departamento de Marketing.
• Departamento de Logística.
• Advogados.
• Desenvolvimento de negócios e parcerias.
• Chefes de equipa.

Funcionamento:

1. Para jogar Merchants necessita apenas de um dispositivo com 
ligação à Internet.

2. É possível aceder através da plataforma da Gamelearn ou 
incluindo o Merchants como uma solução dentro da tua LMS 
(Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors, etc.).

3. Tens acesso à informação de evolução dos teus alunos e 
grupos em tempo real.
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