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Introducció

A l’expansió internacional de les diferents activitats que porten a terme les
empreses és necessari establir contactes amb molts agents. Perquè aquestes
comunicacions resultin fructíferes és primordial saber desenvolupar-se en les
relacions personals, tenint en compte els aspectes culturals dels diferents in-
terlocutors. Finalment, per no fer trontollar tot l’esforç i temps dedicat a les
negociacions és adient que els diferents acords a què es pugui arribar quedin
recollits i redactats correctament en els contractes més convenients, valorant i
respectant les legislacions a les quals s’han d’acollir.

En la unitat “Contractació internacional” es recullen els diferents contractes
internacionals en funció dels acords als quals han arribat les parts. S’identifiquen
també les diferents lleis i principis aplicables, així com els organismes que
treballen en el desenvolupament del marc normatiu i de la mediació quan es
produeixen discrepàncies entre les parts. Un cop arribats als acords i plasmats
aquests en el contracte corresponent, cal avaluar i controlar que es compleixin.

En la unitat “Selecció de proveïdors internacionals” es descriuen les activitats i
els riscos propis de l’activitat comercial internacional. Es profunditza en la gestió
de la internacionalització de les compres, la recerca de proveïdors i els criteris de
selecció d’aquests.

Els aspectes relacionats amb l’anàlisi de les relacions i la comunicació internaci-
onal es recullen en la unitat “Procés de comunicació i negociació internacional”.
S’hi tracten les competències relacionals que fan que una comunicació interperso-
nal sigui adequada i ens permeti fer arribar a l’altra part allò que realment volem
comunicar. Es tenen en compte les particularitats de les comunicacions internaci-
onals, com la dimensió cultural, l’etnocentrisme i l’avaluació dels diferents estils
de negociació per països i àrees geogràfiques.

Els diferents continguts del mòdul estan presents en el nostre dia a dia, on
podem comprovar que qualsevol relació comercial porta associada algun tipus de
clausulat que ens fan signar, com ara els contractes de compravenda o de prestació
de serveis (telefònics, subministraments, lloguers de bicicletes...). Per altra banda,
en les nostres relacions personals, siguin pròximes o amb desconeguts, hem de
gestionar com fer arribar els nostres propòsits a l’altra part. A mesura que s’avança
en l’estudi de la matèria és interessant interioritzar aquests continguts i relacionar-
los amb la nostra pròpia forma de fer.

De cara a superar el mòdul, a més d’aquests continguts, disposeu dels exercicis i
les activitats, així com d’altres recursos recollits a les referències, que us han de
permetre complementar tot el que s’ha explicat.





CFGS Comerç internacional 7 Negociació internacional

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Contractació internacional

1. Interpreta la normativa i els usos habituals que regulen la contractació
internacional, analitzant la seva repercussió en les operacions de comerç
internacional.

2. Elabora contractes internacionals, incorporant els acords presos en els pro-
cessos de negociació i aplicant la normativa, usos i costums internacionals.

3. Planifica el desenvolupament i el procés de control dels acords contractuals
internacionals, obtenint informació dels agents que intervenen.

Estratègies de negociació internacional

1. Selecciona els proveïdors potencials, utilitzant les fonts d’informació dispo-
nibles i analitzant les seves condicions comercials.

2. Estableix processos de comunicació amb clients i proveïdors internacionals
segons els protocols empresarials i costums del país, emprant els mitjans i
sistemes adequats.

3. Dissenya el procés de negociació amb clients i/o proveïdors, proposant els
termes més avantatjosos per l’organització.
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Continguts

Contractació internacional

Unitat 1

Contractació internacional

1. La contractació internacional; aspectes legals

2. Elaboració de contractes internacionals

3. Planificació i control dels acords contractuals

Estratègies de negociació internacional

Unitat 2

Selecció de proveïdors internacionals

1. La funció de les compres

2. Selecció de proveïdors internacionals

Unitat 3

Procés de comunicació i negociació internacional

1. Procés de comunicació internacional

2. Protocol i models interculturals

3. Tècniques de negociació internacional

4. Disseny del procés de negociació internacional


