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Introducció

En un entorn de negocis a escala internacional, la comunicació efectiva és fona-
mental. Per una banda, s’ha de tenir en compte l’àmbit lingüístic: normalment, les
comunicacions es fan en anglès, i per tant és fonamental aprendre el vocabulari
específic, així com les estructures gramaticals. I per una altra, s’ha de tenir en
compte que els estils de comunicació canvien en funció de la cultura amb què
es tracta. A més, negociar en un món global és més complicat que negociar a
escala local o nacional; en l’àmbit global és comú cercar relacions duradores i de
màxima confiança, i a més la complexitat de l’operació és major, atesa la llunyania
(que implica sistemes logístics més complexos), la burocràcia (per les duanes), el
finançament i les diferents legislacions.

En l’apartat “Procés de comunicació internacional” s’analitza la comunicació
interpersonal, posant l’èmfasi en la comunicació no verbal, la interculturalitat
dins de la comunicació i els problemes en la comunicació (com poden ser la
utilització de l’argot i els tabús). Dins d’aquest apartat també es treballen les
competències relacionals, com ara l’assertivitat, l’escolta activa, l’argumentació,
les regles de convivència, l’aparença física com a mitjà de comunicació i l’estrès
en la negociació. I per finalitzar aquest apartat es tracta la comunicació durant
les entrevistes, sigui telefònica o per videoconferència, així com els mitjans de
comunicació internacional.

En l’apartat “Protocol i models interculturals” s’estudia la importància de la
dimensió cultural, així com els principals models interculturals, com el model de
Lewis i el marc EPRG. També s’analitza com generar confiança amb l’estudi del
model Trust. Es tracta l’estudi de diferents aspectes protocol·laris en les relacions
internacionals, com poden ser les presentacions, la utilització de noms i títols i els
regals, entre d’altres. També s’aborden les subtileses de la llengua i el significat
dels colors en diferents cultures. És important també en aquest apartat l’anàlisi de
la formació d’equips multiculturals.

En l’apartat “Tècniques de negociació internacional” s’estudien els diferents
tipus, formats i estils de negociació, tant personals com nacionals, així com
diferents tàctiques de negociació. S’analitza el procés de negociació internacional
i diferents consideracions que cal tenir en compte durant la negociació internacio-
nal, com quan negociar o qui ho ha de fer.

Finalment, en l’apartat “Disseny del procés de negociació internacional” s’es-
tudia en profunditat el procés de negociació i les seves fases: establir una relació,
acceptar un procediment, formular propostes i contraofertes, comprovar amb
preguntes les posicions de l’altra part, entrar en la zona de negociació, resoldre
qualsevol desacord i concloure la negociació i celebrar l’acord.

Per assolir correctament els continguts de la unitat és molt important que es
treballin, a més dels continguts, totes les activitats que es proposen al material
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web, així com experimentar o abstraure la relació amb el nostre entorn proper i
internacional a través dels mitjans de comunicació, altres recursos audiovisuals i
experiències personals que ens permetin contrastar les diferències culturals i les
formes de gestionar les relacions personals i els estils de negociació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

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

• Reconeix les tècniques més emprades en les relacions de comunicació
internacional.

• Identifica les principals normes de comunicació verbal i no verbal de les
diverses cultures.

• Planifica les fases d’una entrevista personal amb finalitats comercials en el
context internacional.

• Elabora documents escrits basats en propostes d’informació per part d’un
client, agent o proveïdor en el qual s’observi el tractament més adequat al
país.

• Utilitza tècniques adequades a cada situació i a l’interlocutor, per desenvolu-
par converses telefòniques, videoconferències, reunions i/o comunicacions
escrites amb un client, agent o proveïdor.

• Elabora documents amb els punts clau que cal tractar en una reunió amb un
client, agent o proveïdor.

• Utilitza suports informàtics o de noves tecnologies per a l’elaboració i
transmissió de documents comercials derivats de comunicacions entre les
parts.

• Identifica les diferències culturals i efectua una aproximació a la cultura
nacional de l’altra part.

• Identifica les normes de protocol internacional com a eina per a l’aproxima-
ció entre les parts.

• Utilitza les normes de protocol per al desenvolupament de les negociacions
internacionals.

• Empra les noves tecnologies de la informació i comunicació en els processos
de comunicació amb operadors internacionals.

• Empra la llengua anglesa en comunicacions escrites i orals.

2. Dissenya el procés de negociació amb clients i/o proveïdors, proposant els
termes més avantatjosos per a l’organització.
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• Identifica els factors essencials que conformen l’oferta i demanda de pro-
ductes i/o la prestació de serveis en operacions internacionals.

• Programa les diferents etapes del procés de negociació en operacions
internacionals.

• Utilitza les principals tècniques de negociació internacional en les operaci-
ons internacionals.

• Utilitza la terminologia comercial habitual en l’àmbit internacional en les
operacions internacionals.

• Coneix les característiques més rellevants de les negociacions de diferents
cultures.

• Elabora un pla per iniciar negociacions en el qual es tinguin en compte la
idiosincràsia, les normes, els protocols i els costums del país del client i/o
proveïdor.

• Defineix els principals paràmetres i els límits màxims i mínims que confi-
guren una oferta presentada a clients internacionals.

• Elabora informes que recullen els acords de la negociació, emprant progra-
mes i mitjans informàtics.
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1. Procés de comunicació internacional

La comunicació internacional (també coneguda com a comunicació global o
transnacional) és la pràctica de comunicació que es produeix a través de les
fronteres internacionals. La necessitat de comunicació internacional es deu als
efectes i a les influències creixents de la globalització.

Com a camp d’estudi, la comunicació internacional és una branca d’estudis de
comunicació, preocupada per l’abast de les interaccions entre governs i adminis-
tracions, entre empreses i entre persones a escala global. En l’actualitat s’està
impartint comunicació internacional a les universitats de tot el món. A causa
d’un mercat cada vegada més globalitzat, els empleats que tenen la capacitat de
comunicar-se de forma efectiva amb diferents cultures estan molt demanats per
les empreses. La comunicació internacional engloba les preocupacions polítiques,
econòmiques, socials, culturals i militars.

1.1 La comunicació interpersonal

La comunicació és el procés en què una persona, el remitent, transmet un missatge
a una altra persona, al receptor, utilitzant un codi conegut per ambdues a través
d’un canal que és el vehicle del missatge. Dins del procés de la comunicació hi ha
diverses etapes (vegeu la figura 1.1):

1. Preparació i codificació: hem de pensar què volem comunicar i com fer-ho.

2. Transmissió: com s’ha d’enviar el missatge al receptor.

3. Recepció i descodificació: el receptor rep el missatge i el descodifica per
entendre’l.

4. Retroalimentació (feedback, en anglès): el receptor contesta el missatge
i es converteix en un remitent nou. Amb la retroalimentació es transmet
informació a l’emissor de com s’ha interpretat el seu missatge.

La comunicació és un procés mitjançant el qual es transmeten missatges,
però també és una manera d’explicar, de convèncer i d’entendre. Només
hi ha comunicació si es compleixen les quatre etapes, i això passa quan el
receptor respon. Si no hi ha resposta del receptor es considera que només hi
ha informació.
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Figura 1.1. Procés de la comunicació

Hi ha alguns principis bàsics comuns a totes les comunicacions interpersonals.
Aquests regulen l’eficàcia de les nostres comunicacions; poden ser senzills
d’entendre, però es pot trigar una vida per dominar-los. Són els següents:

• La comunicació interpersonal no és opcional. De vegades podem tractar
de no comunicar. Però en no comunicar-nos estem comunicant alguna cosa:
potser ens sentim tímids o potser estem enutjats, potser estem massa ocupats.
Ignorar algú és comunicar-se amb ell, és possible que no li diguem que
l’estem ignorant, sinó que a través de la comunicació no verbal esperem
fer-ho aparent.

• Una vegada que és fora, és fora. El procés de comunicació interpersonal és
irreversible: podeu desitjar que no hàgiu dit res i que hagueu de demanar
disculpes per alguna cosa que heu dit i que després us en penediu, però no
podeu recuperar-lo.

• Complex sense fi. Cap forma de comunicació és senzilla, hi ha moltes raons
per les quals es produeix la comunicació, com s’està duent a terme i com
es transmeten i reben missatges. Les variables de comunicació, com ara el
llenguatge, el medi i la distracció, així com les persones que participen en
la comunicació, tenen un efecte sobre com s’envien, reben i interpreten els
missatges.

• El context de la comunicació. Tota comunicació té un context; la comu-
nicació passa per un motiu. La comunicació pot fallar perquè un o més
dels participants passen per alt el context. Per ajudar a evitar malentesos i,
per tant, comunicar-se amb més eficàcia, és important que tot el context
de la comunicació sigui entès per tots. Per què passa la comunicació?
És important que els participants estiguin en la mateixa “longitud d’ona”
perquè entenguin per què es produeix la comunicació. Pot ser útil començar
una conversa més llarga explicant per què està passant.
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1.1.1 La comunicació no verbal i la cultura

La comunicació interpersonal és molt més que el significat explícit de les paraules,
la informació o els missatges transmesos. També inclou missatges implícits,
siguin intencionals o no, que s’expressen a través de comportaments no verbals.

La comunicació no verbal inclou expressions facials, l’entonació i el to de
la veu, els gestos que es mostren a través del llenguatge corporal (cinèsics)
i la distància física entre els comunicadors (proxèmics). Aquests senyals no
verbals poden donar pistes i informació addicional i significar més que la
comunicació oral (verbal).

La comunicació no verbal ajuda les persones a reforçar o modificar el que es
diu amb paraules. Per exemple, la gent pot assentir amb força quan diuen “sí” per
subratllar que estan d’acord amb l’altra persona, mentre que encongir les espatlles
i mostrar una expressió trista en dir “estic bé, gràcies” pot implicar que, en realitat,
les coses no van bé del tot. També transmet informació sobre l’estat emocional,
defineix o reforça la relació entre les persones i regula el flux de comunicació.

La comunicació interpersonal es complica encara més perquè sovint no és possible
interpretar un gest o una expressió amb precisió per si sola. La comunicació no
verbal consisteix en un paquet complet d’expressions, moviments de mans i ulls,
postures i gestos que s’han d’interpretar juntament amb el discurs, no de forma
aïllada.

La gent tendeix a tenir un control molt menys conscient dels seus missatges no
verbals que del que diuen realment. Això és en part perquè la comunicació no
verbal és molt més emocional i, per tant, molt més instintiva. Si hi ha una
diferència entre les dues (verbalment es diu una cosa, però no verbalment una
altra, probablement s’hauria de confiar en els missatges no verbals. La manca de
missatge no verbal pot ser també un senyal, la qual cosa suggereix que l’emissor
controla acuradament el seu llenguatge corporal i pot intentar ocultar les seves
veritables emocions.

La bona notícia és que la majoria de nosaltres aprenem a interpretar la comuni-
cació no verbal mentre creixem i ens desenvolupem. És una part normal de com
ens comuniquem amb altres persones, i la majoria la fem servir i la interpretem de
forma inconscient. La mala notícia és que la comunicació no verbal pot ser molt
específica i diferent en cada cultura.

Exemples de comunicació no verbal específica de la cultura

• L’estereotip popular dels italians, que implica grans gestos, moure molt les mans i un munt de
crits forts i emocionats, pot ser un estereotip, però existeix per un motiu. En la cultura italiana,
l’emoció es mostra molt més evidentment que al Regne Unit, per exemple, i la comunicació
no verbal sol ser molt més evident. Això pot fer molt més difícil per als italians interpretar la
comunicació no verbal al Regne Unit o als EUA, on és més subtil. No obstant això, fins i tot a
Itàlia hi ha variacions geogràfiques.
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• El gest del polze cap amunt, que generalment signa l’aprovació en països de parla anglesa,
es considera ofensiu en altres països, incloent-hi aparentment Grècia, Itàlia i algunes parts
de l’Orient Mitjà.

• Fer un cercle amb el dit polze i el dit índex vol dir “tot bé” o “correcte” en les cultures
occidentals. S’utilitza també en l’àmbit dels bussejadors per tal d’expressar que tot va
correctament. Tanmateix, al Japó, és el símbol dels diners i, en els països àrabs, és una
amenaça.

1.1.2 La interculturalitat dins la comunicació

Les habilitats comunicatives interculturals són aquelles necessàries per comunicar
o compartir informació amb persones d’altres cultures i grups socials. Tot i
que les habilitats lingüístiques poden ser una part important de la comunicació
intercultural, no són l’únic requisit.

La comunicació intercultural també requereix comprendre que les diferents cultu-
res tenen diferents costums socials, estàndards i fins i tot patrons de pensament. Fi-
nalment, les bones habilitats de comunicació intercultural requereixen la voluntat
d’acceptar aquestes diferències i adaptar-les. En resum, requereixen comprensió
i empatia.

Dominar una comunicació intercultural eficaç és una habilitat vital per a qual-
sevol persona que treballi a través de països o continents, incloent-hi aquells
que treballen per a empreses multinacionals, tant al seu país d’origen com a
l’estranger (expatriats). També és crucial per a qualsevol persona que treballi amb
persones d’altres cultures per evitar malentesos i fins i tot ofenses. El desig de
comunicació intercultural parteix del punt de vista que la comunicació és millor
si és constructiva i no pateix malentesos i errors.

Aquells que volen millorar la seva comunicació intercultural han de tenir en
compte aquests àmbits clau del coneixement:

• Alguns coneixements sobre cultures, organitzacions i institucions, història
i forma de vida general de diferents comunitats i nacions.

• Reconeixement que aquests aspectes afecten les normes de comportament.
Per exemple, hi ha una “història” considerable entre els grecs i els turcs i,
per tant, pot considerar-se potencialment un problema servir menjar turc a
una persona grega.

• Entendre com la cultura pot afectar la comunicació i el llenguatge. Per exem-
ple, sovint es diu que persones de països nòrdics parlen més directament que
els anglesos nadius, que tendeixen a utilitzar un llenguatge més “educat”.
Els escandinaus del Regne Unit han reportat ofenses a la població anglesa
per no dir “per favor” i “gràcies” prou vegades.

• És crucial la consciència de les creences i valors propis i aliens i la disposició
a reconèixer quan poden xocar.
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• Tenir present la sensibilitat cap als estereotips culturals que poden afectar i
interferir en la comunicació intercultural.

Una vegada que s’ha desenvolupat aquest coneixement i comprensió, es pot
començar a aplicar a les comunicacions amb altres cultures i fins i tot amb altres
idiomes. Alguns punts de partida útils poden ser:

• Demostrar la voluntat de relacionar-se amb altres persones almenys a través
de l’aprenentatge d’unes poques frases en el seu idioma. Això és fàcil si
aneu de vacances a algun lloc, però també és important per a les tasques
relacionades amb la feina a l’exterior i altres viatges de negocis. Algunes
frases, fins i tot si només és “bon dia”, “bona nit” i “gràcies”, seran de gran
ajuda. Hi ha molts recursos de llengua gratuïts disponibles a Internet, de
manera que no hi ha cap excusa per a la ignorància.

• Parlar amb persones que coneixen la cultura sobre els paranys i els pro-
blemes més comuns amb què es troben els estrangers. Abans d’anar-hi,
busqueu persones que coneguin la regió del país que voleu visitar i demaneu
consell, i pregunteu als companys de feina què solen fer malament els
visitants d’aquell país o quins problemes han trobat, i aprendre’n. Escoltar
atentament les respostes, incloent-hi el que no diuen, ja que això pot dir
molt.

• Adaptar el comportament i no sempre esperar que altres s’adaptin als nostres.
Això inclou no ofendre’s si algú sense voler fa alguna cosa que es troba
difícil d’acceptar per la nostra cultura. No haureu d’acceptar-la, però és
millor explicar educadament per què us resulta difícil d’acceptar aquest
comportament.

• Comprovar la pròpia comprensió i la dels altres. La millor manera d’evitar
malentesos és escoltar amb atenció i comprovar la comprensió regularment
durant una conversa. Fer preguntes per assegurar que s’ha entès i demanar
als receptors que repeteixin el que s’ha dit per assegurar que l’hagin entès
bé.

• No tenir por de demanar disculpes. En general, es pot veure bastant
ràpidament si s’ha produït una ofensa. La manera més ràpida de gestionar-
ho és disculpar-se i preguntar què els ha agreujat. Una confessió de la
ignorància sovint ajudarà a mitigar l’ofensa. En canvi, si s’ignora ofendrà
més.

• Utilitzar la televisió local per conèixer els problemes i les normes de
comportament. Les sèries dramàtiques de televisió com a única font
d’informació no són una bona opció, però poden proporcionar idees útils.
Al Regne Unit, series com per exemple, Coronation Street o EastEnders
podrien donar una idea del que es considera un comportament acceptable i
inacceptable. Les comèdies són potser menys fiables, ja que sovint utilitzen
errors en la comunicació per generar rialles.

• Reflexionar sobre la vostra experiència. Igual que amb tants aspectes
de la vida, una mica de reflexió sobre la vostra experiència pot ajudar a
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No confongueu “efectiu”,
que produeix l’efecte que

hom n’espera, amb “afectiu”,
relatiu a les afeccions, als

afectes.

contextualitzar-la, especialment si podeu parlar amb una altra persona en
una posició similar.

1.1.3 Problemes en la comunicació

Hi ha molts motius pels quals les comunicacions interpersonals poden fracassar.
En moltes comunicacions, el missatge (el que es diu) no es pot rebre de la mateixa
manera que l’emissor voldria. Per tant, és important que l’emissor busqui una
retroalimentació per comprovar que el seu missatge ha estat entès clarament.

Les habilitats d’escolta activa, aclariment i reflexió poden ajudar, però el comuni-
cador especialitzat també ha de ser conscient de les barreres a la comunicació
eficaç i com evitar-les o superar-les. Hi ha moltes barreres, i aquestes poden
ocórrer en qualsevol moment del procés de comunicació. Les barreres poden
provocar que el missatge es distorsioni i, per tant, es corre el risc de perdre temps
i/o diners provocant confusió i malentesos. La comunicació eficaç consisteix a
superar aquestes barreres i transmetre un missatge clar i concís.

Aquestes són algunes de les barreres comuns a la comunicació eficaç:

• L’ús de l’argot. Utilitzar termes massa complicats, desconeguts i/o tècnics.

• Barreres i tabús emocionals. Algunes persones poden trobar dificultats per
expressar les seves emocions i alguns temes poden estar completament “fora
de límit” o ser tabú.

• Falta d’atenció, interès, distraccions o irrellevància per al receptor. Diferèn-
cies en la percepció i el punt de vista de les parts.

• Discapacitats físiques, com ara problemes d’audició o dificultats de veu.

• Barreres físiques a la comunicació no verbal. No poder veure les indicacions
no verbals, els gestos, la postura i el llenguatge corporal general poden fer
que la comunicació sigui menys eficaç.

• Diferències lingüístiques i la dificultat d’entendre els accents desconeguts.

• Expectatives i prejudicis que poden conduir a falses hipòtesis o estereotips.
La gent sol escoltar el que espera escoltar més que el que es diu realment, i
arribar llavors a conclusions incorrectes.

• Diferències culturals. Les normes d’interacció social varien molt en
diferents cultures, igual que la forma com s’expressen les emocions. Per
exemple, el concepte d’espai personal varia entre cultures i entre diferents
entorns socials.
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1.2 Les competències relacionals

Les habilitats de comunicació efectives són fonamentals per a l’èxit en molts
aspectes de la vida. Molts llocs de treball requereixen habilitats comunicatives
fortes i les persones amb bones habilitats de comunicació solen gaudir de millors
relacions interpersonals amb amics i familiars. La comunicació eficaç és una
habilitat interpersonal clau. L’aprenentatge de com podem millorar la nostra
comunicació té molts avantatges. D’altra banda, la comunicació és un procés
bidireccional, de manera que millorar la comunicació implica com enviem i com
rebem els missatges.

1.2.1 L’assertivitat

Una de les principals habilitats que ha de tenir un bon comunicador és ser assertiu,
és a dir, defensar els propis drets o els d’altres persones d’una manera tranquil·la
i positiva, sense ser agressiu. Els individus assertius són capaços de mostrar el
seu punt de vista sense molestar els altres ni convertir-se en molestos. Encara que
de tant en tant tothom actua de manera passiva i agressiva, aquestes maneres de
respondre sovint deriven de la manca de confiança en si mateixes i són, per tant,
maneres inadequades d’interactuar amb els altres.

Ser assertiu implica tenir en compte els propis drets, desitjos i necessitats,
però alhora, en ser assertiu, sempre hem de respectar els pensaments, els
sentiments i les creences dels altres.

L’assertivitat vol dir animar els altres a ser oberts i honestos sobre les seves opini-
ons, desitjos i sentiments, de manera que ambdues parts actuïn adequadament. El
comportament assertiu inclou:

• Estar obert a expressar desitjos, pensaments i sentiments i animar els altres
a fer el mateix.

• Escoltar les opinions dels altres i respondre-hi adequadament.

• Acceptar responsabilitats i poder delegar als altres.

• Expressar regularment l’apreciació dels altres pel que han fet o estan fent.

• Ser capaç d’admetre errors i demanar disculpes.

• Mantenir l’autocontrol.

• Comportant-se com a igual davant dels altres.
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1.2.2 Escolta activa

Un bon oient escoltarà no tan sols el que es diu, sinó també el que no es diu o
només es suggereix. L’escolta efectiva implica, per tant, observar el llenguatge
corporal i observar incompatibilitats entre missatges verbals i no verbals, així
com allò què es diu en un moment determinat. Per portar a terme una bona escolta
activa cal tenir present:

• No parlar, escoltar. Quan algú parla cal escoltar el que diu, no es pot
interrompre ni acabar les seves frases. Quan l’altra persona hagi acabat
de parlar haureu d’assegurar-vos que heu rebut el missatge amb precisió.

• Preparació per escoltar. Cal relaxació i centrar-se en l’emissor. Cal deixar
la ment buida d’altres aspectes, ja que aquesta es distreu fàcilment per altres
pensaments: què hi ha per dinar, a quina hora he marxar per agafar el meu
tren, si avui plourà... Cal intentar deixar de pensar altres coses i concentrar-
se en els missatges que ens estan comunicant.

• Ajudar l’emissor a sentir-se lliure de parlar. Recordeu les seves necessitats
i inquietuds. Assentir o utilitzar altres gestos o paraules per animar-lo
a continuar. Mantenir el contacte visual, mostrar que s’està escoltant i
entenent el que es diu.

• Eliminar les distraccions. Centrar-se en el que es diu. No dibuixar,
arreglar papers, mirar per la finestra... Evitar interrupcions innecessàries.
Aquests comportaments interrompen el procés d’audició i envien missatges
a l’emissor que s’està avorrit o distret.

• Empatia. Intentar comprendre el punt de vista de l’altra persona. Cal mirar
els problemes des de la seva perspectiva. Deixar anar idees preconcebudes.
Tenir una ment oberta pot afavorir empatitzar més amb l’emissor. Si
l’emissor diu alguna cosa amb la qual no s’està d’acord cal esperar i
construir un argument per contrarestar el que es diu, però mantenint una
ment oberta a les opinions dels altres.

• Ser pacient. Una pausa, fins i tot una pausa prolongada, no significa
necessàriament que l’emissor hagi acabat. S’ha de tenir paciència i deixar
que l’orador continuï en el seu moment, de vegades cal temps per formular
què dir i com dir-ho. No s’ha d’interrompre mai la persona que està parlant
ni acabar una frase seva.

• Evitar el prejudici personal. Intentar ser imparcial. Tothom té una forma
diferent de parlar: algunes persones són, per exemple, més nervioses o
tímides que d’altres, algunes tenen accents regionals o fan moviments
excessius de braços...

• Escoltar el to. El volum i el to s’afegeixen al que es diu. Un bon emissor
usarà el volum i el to al seu favor per mantenir un públic atent. Tothom
utilitzarà el to de veu de forma diferent per a diferent parts del discurs, aquest
ajuda a comprendre l’èmfasi del que es diu.



Negociació Internacional 17 Procés de comunicació i negociació internacional

• Cal escoltar idees, no només paraules. S’ha d’obtenir tota la imatge, no
només peces aïllades. Potser un dels aspectes més difícils a l’hora d’escoltar
és la possibilitat d’unir peces d’informació, amb l’objectiu de descobrir les
idees dels altres. Amb la concentració adequada, deixant les distraccions a
part i enfocant-se en la conversa, serà més fàcil aconseguir-ho.

• Observar i vigilar la comunicació no verbal. Els gestos, les expressions
facials i els moviments oculars poden ser importants. No només escoltem
amb les orelles, sinó també amb els ulls: mirar i recollir la informació
addicional que es transmet a través de la comunicació no verbal.

1.2.3 L’argumentació

L’argumentació és un tipus d’exposició que té com a finalitat defensar amb
raonaments una tesi o idea que es vol aprovar. Argumentar consisteix, doncs, a
aportar raons per defensar una opinió i convèncer un receptor perquè pensi d’una
determinada forma.

L’argumentació s’utilitza normalment per desenvolupar temes que es presten
a debat o discussió, i el seu objecte fonamental és oferir una informació
al més completa possible alhora que s’intenta persuadir el lector o l’oient
mitjançant un raonament.

Generalment, els elements que constitueixen una argumentació són:

1. L’objecte de l’argumentació: és el tema sobre el qual s’argumenta. Pot ser
la situació política actual, el trànsit de les ciutats, l’examen de selectivitat,
l’increment de la violència urbana o les bondats d’un producte.

2. Tesi: és la idea fonamental al voltant de la qual es reflexiona, i pot aparèixer
al principi o al final. Ha de presentar-se de forma clara i objectiva. Pot
incloure diverses idees, encara que és aconsellable que no n’hi hagi un
nombre excessiu, ja que provocaria la confusió en el receptor i la defensa de
la mateixa comportaria més dificultats.

3. Cos: desplega la idea o idees que es pretenen demostrar des de dues
perspectives. Una de defensa de les idees i una altra de refutació contra
previsibles objeccions. Aquesta última actitud no cal que sigui present, però
sí la primera.

4. Conclusió: l’emissor reflexiona sobre el tema des del seu punt de vista fins
a arribar a l’objectiu desitjat, que s’ofereix com a conclusió, sovint anunciat
al començament de l’argumentació.

Per enfortir l’opinió defensada o per refutar l’opinió contrària s’empren els
següents recursos (tipus d’arguments):
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• Arguments racionals: són aquells que es basen en idees i veritats admeses i
acceptades pel conjunt de la societat.

• Arguments de fet: són els que es basen en proves observables, en dades
objectives comprovables.

• Arguments d’autoritat: l’argumentació es recolza en l’opinió sobre el tema
de persones famoses, d’experts coneguts. La cita es denomina “argument
d’autoritat”, i el seu objectiu és reforçar la idea sostinguda o bé avançar-se
a possibles arguments contraris.

1.2.4 Regles de convivència

És conegut que aconseguir una bona convivència pot resultar més difícil del que
un esperaria. Tractar amb persones amb diferents costums i amb persones que
no tenen els mateixos coneixements fa que més d’alguna vegada es produeixin
friccions, sobretot quan hi ha egos ferits pel mig o rivalitats sense gaire sentit.
Per això és important seguir alguns consells breus com els recollits en la següent
llista, que tot i que en la seva majoria sonin obvis no sempre són portats a terme,
i quan s’utilitzen poden contribuir en gran mesura a millorar l’ambient laboral i
comercial:

• Evitar la música forta. Resulta típic que una persona vulgui escoltar
determinat programa de ràdio o la seva cançó favorita, però hem de ser
conscients que no a tothom li agrada la música i que fins i tot algunes
persones no es poden concentrar quan sona.

• Saludar en el moment d’arribar. És una cosa molt bàsica en qualsevol
situació, però que cada vegada es fa amb menys freqüència.

• Acomiadar-se en el moment d’anar-te’n. Igual que en el punt anterior,
desitjar un bon retorn a casa va més enllà d’una regla de convivència, sinó
que hauria de ser una cosa innata en qualsevol situació.

• Esmorzar amb els companys. Aquesta situació farà que els companys es
coneguin millor i ajudarà a adonar-se de quines són les passions i el que
motiva cadascun, fet que pot servir per optimitzar el treball en equip.

• Mantenir l’ordre de l’espai propi i el dels altres. Com a éssers visuals, si
veiem algú desordenat assumim que fa el seu treball de la mateixa forma.
No costa res ser endreçat i dóna una imatge seriosa.

• Ensenyar als que no saben fer una tasca. Això és una cosa poc comú: la
majoria no ensenya mai el que sap per por de deixar de ser imprescindible,
però justament aquesta actitud proactiva fa que una persona sigui valorada
en l’oficina.

• No tenir por de demanar ajuda. Si hi ha alguna cosa que engrandeix com a
persona és tenir la humilitat d’assumir que una cosa no la sabem i aprendre
dels altres.
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• No apoderar-se de les activitats que ha de fer un altre dels companys. Encara
que una persona se senti més capacitada per fer les activitats encomanades
a algun dels companys, no s’ha d’intentar demostrar que un mateix hauria
fet millor la feina, ja que això afectaria el clima laboral i les relacions
interpersonals.

• Gaudir dels espais d’esbarjo. Cada vegada és més comú que les empreses i
els empresaris dediquin uns dies a l’any a celebracions (festes nacionals,
Nadal o l’aniversari de l’organització) al costat dels seus treballadors.
Sempre és bo crear llaços amb els companys de treball i estendre “la bona
ona” d’aquest temps al llarg de l’any laboral.

• Tractar com a un li agradaria ser tractat. Sempre que s’estigui a punt de
caure en el mal joc de tractar malament algú dins del grup s’ha de recordar
que aquesta serà la forma com aquesta persona et tractarà a tu.

• Ser agradable amb qui t’envolta, encara que existeixin persones desagrada-
bles. La finalitat és crear un ambient grat i estar per sobre dels conflictes
que es generin de manera personal. Sempre s’ha de donar un bon exemple.

• Comprometre’s amb els objectius de l’empresa i cooperar per integrar els
altres. Establir un objectiu que tothom pugui complir ajuda a generar una
consciència d’equip en el qual cada persona compleix un paper important.
Si tots assumeixen com a propis els desafiaments buscaran la millor manera
de resoldre’ls sense passar per damunt de l’altre.

• Considerar els companys com la pròpia família. Encara que això sigui molt
difícil, s’ha d’assumir que es comparteix més temps al dia amb els companys
de treball que amb la família. Formant llaços amb ells podrà ajudar-vos i
recolzar-vos mútuament en moments d’adversitat.

• Celebrar els aniversaris. Totes les persones volen que se’ls reconegui,
encara que sigui un cop l’any, allò que aporten a la feina. L’aniversari pot
ser el moment ideal i servirà per distendre l’ambient laboral.

• No ser “pilota”. No hi ha res pitjor que algú que li dóna la raó en tot al
cap i que en alguns casos fa el paper de “delator” amb coses que passen a
l’oficina. Això no ho valorarà tant el teu cap, però sí que ho recordaran els
companys i tindran recel contra la persona que actua d’aquesta manera.

1.2.5 L’aparença física com a element de comunicació

L’aparença personal és una part sovint ignorada de les habilitats de comunicació
i presentació. Quan es parla en públic pot ser que es representi una organització
o a un mateix, però sempre us trobareu al capdavant. És a un mateix a qui l’altra
persona, grup o públic veu, i abans de tenir temps d’obrir la boca i de donar cap
informació sobre un mateix el receptor ja ha fet alguns supòsits sobre la persona
que té al davant, tant de forma conscient com inconscient. Per tant, les primeres
impressions són molt importants, ja facin referència a l’actitud o a l’aparença.
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L’impacte visual és almenys tan important com l’impacte verbal. Les
persones assumeixen posicions molt ràpidament segons les expressions
facials, la roba utilitzada, el que s’ha preparat i el llenguatge corporal.

En relació amb la roba que cal utilitzar, en alguns contextos és adient que
les persones vagin vestides de manera informal, mentre que en d’altres es pot
esperar anar més ben vestits. És important anar adequadament vestit dins dels
límits esperats, i no és d’esperar que una persona vagi vestida de manera que
no reflecteixi la seva personalitat; alhora, l’aparença és un reflex de la pròpia
autoestima i s’ha de mirar d’oferir el millor d’un mateix. Tot i que quan es
treballa en una organització es pot anar vestit de manera informal, és preferible
un enfocament més formal quan es representa l’organització en una reunió amb
persones externes a aquesta.

1.2.6 L’estrès en la negociació

Les negociacions difícils, que sotmeten les persones a molta pressió o estrès,
constitueixen un risc per a la salut física i mental a llarg termini, però en el
transcurs de la negociació provoquen que una de les parts cedeixi davant les
peticions de l’altra.

El millor és, sens dubte, prevenir l’excés d’estrès mitjançant una bona organització
del procés de negociació. Però si en algun moment de la negociació s’arriba a
sentir que un es troba desbordat, bloquejat o pressionat, s’ha de reaccionar de
manera temperada i encertada; els negociadors emocionalment intel·ligents ho
aconsegueixen.

1.3 L’entrevista

Les entrevistes són un exemple molt concret d’una situació de grup. Moltes
persones temen haver d’anar a entrevistes, perquè sovint els sembla que perden
temps o són molt incòmodes a causa de la dinàmica del grup. El primer pas
per dur a terme una entrevista efectiva és planificar-la bé. Això vol dir entendre
i deixar clar davant dels altres quin és el seu propòsit i fer tota la preparació
necessària, incloent-hi la configuració d’una agenda. Així, per tal d’aconseguir
una entrevista eficaç, cal:

• Planificar, organitzar i controlar la discussió dels temes de l’ordre del dia.

• Mantenir el grup fomentant i desenvolupant relacions harmonioses.

• Motivar els individus, animant a tots a contribuir-hi, recompensant els
esforços i recolzant-los en qualsevol dificultat.
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L’ordre del dia hauria de donar el moment i el lloc de l’entrevista, indicar els temes
que s’han de cobrir, indicant qui els presentarà, i tenir la documentació rellevant
adjunta.

1.3.1 Entrevista telefònica

Avui dia, molts empleats prefereixen el correu electrònic al telèfon per a qualsevol
comunicació relacionada amb la feina. Les raons i els motius de l’elecció
són diversos. Alguns simplement prefereixen la conveniència de la missatgeria
electrònica; per a d’altres és qüestió de gestió del temps (escriure un missatge i
fer clic a “enviar” sovint necessita menys temps que trucar a una persona i tenir-hi
una conversa). A més, també hi ha qui no li agrada el so de la seva veu. Però en
realitat la raó fonamental és un temor de parlar que inclou timidesa, nerviosisme
i ansietat.

Les entrevistes telefòniques encara són necessàries en la majoria de llocs de treball,
i els empleats necessiten saber parlar amb impacte per telèfon. Una trucada és
sovint la primera trobada entre dues persones, especialment en entrevistes de feina
i vendes. Els primers 10 o 15 segons d’aquesta trucada poden crear o trencar les
possibilitats d’obtenir el resultat que es desitja.

L’error més freqüent quan es parla per telèfon es refereix al to de veu. Un to
monòton, inexpert, distret o poc professional envia un missatge negatiu immediat.
Per telèfon, la veu, més que qualsevol altre element, transmet l’actitud emocional
a l’interlocutor, de manera que és important enviar el missatge correcte a través
de la veu.

La multitasca és un altre error comú. Atès que els oients no poden veure l’emissor,
és temptador fer altres tasques mentre es porta a terme una entrevista telefònica.
En aquest cas no sols és probable que es perdin punts crítics en la conversa, sinó
que a més els oients poden sentir pauses incòmodes i un to de distracció en la veu.

Un altre gran error és l’ús del discurs desacreditat; per exemple, l’ús repetitiu de
paraules i expressions d’emplenament com ara “um”, “uh”, “er”, “ja saps”... Altres
hàbits que posen en perill la claredat i la credibilitat del discurs és parlar massa
ràpidament o parlar massa, interrompre, no escoltar atentament i no preparar-se
correctament per a la trucada.

Però la bona notícia és que només es necessiten unes senzilles tècniques per con-
vertir una trucada telefònica potencialment dolenta en una entrevista productiva
amb resultats tangibles i mesurables. Aquests són alguns consells per optimitzar
les entrevistes per telèfon:

• Preparar l’entrevista i assajar els comentaris d’introducció. Per avançat s’ha
d’establir una agenda clara i distribuir-la als participants. Inclou l’objectiu,
els noms dels assistents, la ubicació, els temps d’inici i finalització, la
llista de temes que es volen cobrir i els resultats o les accions desitjats. A



Negociació Internacional 22 Procés de comunicació i negociació internacional

continuació, per garantir un inici de confiança i entusiasta de l’entrevista,
practicar en veu alta el to de veu i el contingut de la introducció.

• Assignar un líder. Cada entrevista necessita un líder. Aquest comença
la trucada a temps; gestiona els temes i l’hora; facilita la discussió, les
preguntes i les respostes, i tanca l’entrevista a temps.

• Utilitzar un to clar i agradable de veu amb molt volum i bona pronunciació.
Quan es parla per telèfon, la veu és el principal vehicle de comunicació. Per
tant, és important parlar en veu alta, per ser escoltat adequadament, i fer-ho
de forma amigable.

• Indicar el propòsit específic de l’entrevista telefònica. Després de la saluta-
ció i benvinguda s’ha d’indicar immediatament el motiu de la convocatòria,
els objectius i una breu vista prèvia dels punts que es volen cobrir. Això
proporciona focus i direcció. També mostra que s’està preparat, a càrrec i
compromès amb una entrevista d’èxit que produeixi resultats.

• Utilitzar un llenguatge corporal adequat. Tot i que els oients no poden
veure físicament la persona que parla, poden escoltar la confiança creada
a través d’una bona postura. La persona que parla s’ha de situar com si
estigués realment en una entrevista cara a cara. Posar-se dempeus quan es
parla per projectar un to de veu encara més confiant és una bona tècnica.
Gesticular com es faria en una conversa cara a cara i imaginar-se que s’està
fent contacte visual amb les persones amb què es parla. I cal recordar
somriure, el receptor pot escoltar la sonoritat de la veu.

• Escoltar activament i evitar interrompre. Indicar l’atenció utilitzant “gestos
verbals” que inclouen frases com ara “Això és interessant”, “Oh, realment”,
“Uh-huh”, “Bé”, “Ho veig”, “Seguiu”, “Sí, entenc ” i ” Podria dir més sobre
... ”. S’han de prendre notes i fer un seguiment del que diu l’emissor.
Després s’han de fer declaracions reflexives i fer preguntes per verificar i
aclarir el que s’ha entès”.

• Assegurar un entorn tranquil i evitar la multitasca. Per optimitzar la
concentració i minimitzar les interrupcions s’ha de tancar la porta (si es
té una oficina) o bé fer la trucada en un lloc tranquil sense soroll de fons.
S’han d’apagar o silenciar els dispositius electrònics que puguin sonar.

• Evitar els altaveus quan sigui possible. Idealment, s’ha de parlar direc-
tament al receptor telefònic o utilitzar un auricular d’alta qualitat. S’ha
d’evitar acoblar el receptor entre l’orella i l’espatlla, això generalment dóna
un so amortit i estressa el coll, dificultant la parla. Si l’ús d’un altaveu és
absolutament necessari, s’ha d’assegurar la ubicació al més a prop possible
de l’orador. El punt principal és assegurar una bona qualitat de so. Un
receptor mal ubicat, a massa distància del telèfon, o una mala connexió
poden arruïnar una trucada. Al començament de la trucada cal confirmar
amb els oients que es té una bona connexió i que tothom pot escoltar amb
claredat.
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• Si s’ha de col·locar algú en espera s’ha de sol·licitar el permís i explicar-ne
el motiu. És poc educat col·locar algú en espera de manera abrupta sense
donar cap explicació.

• Triar les paraules acuradament. Quan es parla per telèfon en comptes de
personalment, les paraules tenen un major impacte, ja que l’oient no té
els indicis no verbals per proporcionar, matitzar o ampliar el significat de
les paraules. Per això és especialment important preparar i assajar amb
anticipació. A més, s’han d’evitar l’ambigüitat i l’argot. S’ha de mantenir
un llenguatge i un to positius, acollidors i optimistes.

• Identificar-se abans de parlar i indicar als altres que facin el mateix. En
una entrevista telefònica en la qual participen diverses persones no s’ha
d’assumir que tothom reconeixerà la veu de tothom. Cal Identificar-se cada
vegada que es parla, o almenys les primeres tres o quatre vegades, fins que
la veu s’estableixi i es reconegui fàcilment. Igualment, s’ha d’incitar tots els
usuaris a identificar-se. Si algú parla sense identificar-se s’ha de preguntar:
“Qui és l’orador, si us plau?”. * Preguntar directament i fer comentaris a
altres persones pel seu nom. Quan s’està cara a cara es poden utilitzar els
ulls i el llenguatge corporal per indicar que una persona específica ha de
respondre a la pregunta o comentari. Però quan es fa una trucada amb
múltiples oients ens hem de dirigir a la persona pel nom. A més, si es
vol una resposta a l’última cosa que s’ha dit s’ha d’evitar preguntar “Hi ha
comentaris?”. En lloc d’això, s’ha de dirigir la pregunta a determinades
persones perquè responguin de manera seqüencial, per exemple: “Jeff i
Alice, sé que teniu molta experiència en aquesta àrea. Jeff, comencem amb
les vostres idees sobre...”.

Des de la perspectiva d’una empresa, les conseqüències d’una entrevista telefònica
“dolenta” són la pèrdua de temps, diners i productivitat. Des d’una perspectiva
individual, si passa a ser el participant d’una entrevista telefònica “dolenta” es pot
posar en perill la reputació com a líder i gestor. Cada empleat té la responsabilitat
de ser un bon administrador del temps i els diners del seu empresari: això comença
amb la planificació i la realització d’entrevistes, que generen resultats mesurables
per als companys de feina i per a l’empresa.

En un context de negociació internacional, el més probable és que les reunions
telefòniques es facin en anglès. Serà important treballar i recordar el vocabulari
i les expressions més habituals a l’hora de fer una trucada internacional, tant pel
que fa a la terminologia —Caller; Switchboard operator; Operator; Local, Na-
tional, International Code; Extension; Direct Line; Home Number; Office/Work
Number— com quant a expressions per fer front a problemes a la línia —Bad
line, Engaged (Busy), Cut Off (Disconnect)—, així com altres frases i estructures
adients per portar a terme una correcta conversa amb el nostre interlocutor.

D’altra banda, en les converses telefòniques sovint cal lletrejar alguna dada o algun
nom important per tal de no portar a equívocs. En la taula 1.1 es troba desenvolupat
l’alfabet telefònic de forma internacional, i en la taula 2.1, la forma d’anomenar
els diferents símbols utilitzats de manera més comuna en les trucades telefòniques.

Als annexos de la unitat
trobareu algunes
expressions i vocabulari
adient en una conversa
telefònica internacional.
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Taula 1.1. L’alfabet telefònic (The Telephone Alphabet)

Lletra Pronunciació Alfabet
telefònic

Lletra Pronunciació Alfabet
telefònic

A /ei/ Alfred N /en/ Nellie

B /bi:/ Benjamin O /eu/ Oliver

C /si:/ Charles P /pi:/ Peter

D /di:/ David Q /kju:/ Queen

E /i:/ Edward R /ar/ Robert

F /ef/ Frederick S /es/ Samuel

G /djie:/ George T /ti:/ Tommy

H /eitsj/ Harry U /ju:/ Uncle

I /ai/ Isaac V /vi:/ Victor

J /djei/ Jack W /ju:/ William

K /kei/ King X /eks/ X-ray

L /el/ London Y /wai/ Yellow

M /em/ Mary Z /zed/ Zebra

Taula 1.2. Símbols Símbol Nom

- Hyphen or dash

˜ Tilde

ˆ Caret

° Degree sign

é E acute

è E grave

ü U-umlaut

’ Apostrophe

@ At-sign

majúscules Capital letters

minúscules Lower case

1.3.2 Videoconferència

Una videoconferència és simplement un tipus d’entrevista. Encara que s’hi
apliquen totes les normes habituals de l’entrevista, com que aquesta es fa a llarga
distància els condicionants que es donen poden afectar molt l’experiència de les
persones que es troben a l’altre extrem. Una sèrie de consells sobre les actuacions
que cal dur a terme per tal de garantir una videoconferència eficient serien els
següents:

1. Abans de l’entrevista:

• Proporcionar als participants l’agenda. L’ordre del dia i altre material
pertinent s’han d’enviar per correu electrònic a tots els participants
almenys un dia abans de la reunió. Els enllaços a llocs web s’han
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de compartir perquè les persones que són als llocs a distància puguin
marcar i accedir-hi durant la reunió.

• Planificar la roba adequada que cal fer servir. Els colors neutres o
silenciosos, com ara blaus mitjans, ajuden a centrar la càmera amb
més facilitat. És convenient no portar roba amb colors molt intensos:
els vermells tendeixen a sagnar a la pantalla, els blancs poden brillar
i el negre absorbeix la llum. S’han d’evitar patrons complexos, com
ara petits quadres o ratlles estretes en roba, bufandes o corbates, que
poden afectar la capacitat de la càmera per centrar la imatge i reduir la
claredat de la mateixa.

• Preparar els materials en cas de presentació. La font ha de ser de
24 pt. Utilitzar una font simple gran, com l’Helvetica, per al cos de
text. Els encapçalaments han d’anar en negreta o més grans. Utilitzar
informació concisa i acotada amb gràfics simples i poques paraules.
No utilitzar més de quatre o sis paraules per línia, i sis línies per pàgina.
Desar el text llarg per als fulletons. Els millors colors són la impressió
negra en paper pastís o la impressió groga sobre paper blau per obtenir
una imatge clara i llegible. S’ha d’evitar la impressió negra en paper
blanc i també els vermells, els taronges i els roses, que poden sagnar
quan es projecten. També s’ha d’evitar l’ús de materials brillants.

2. Just abans de l’entrevista:

• Reduir el soroll ambiental. S’han de tancar les finestres i les portes,
silenciar els telèfons mòbils i els beepers, abaixar el volum del telèfon
de l’oficina i els sons d’alerta de l’ordinador per al correu entrant i els
missatges instantanis. Els micròfons poden intensificar aquests sons i
perjudicar la comunicació.

• Utilitzar els valors predeterminats de la càmera. S’han de configurar
vistes de càmera diferents per centrar-se en diferents persones. Omplir
la pantalla tant com sigui possible amb les persones en comptes de la
taula, cadires, parets, terra, sostre i, sobretot, llums del sostre.

• Seguir la regla dels colzes i els canells. Quan estireu els braços, la
vora de la pantalla ha de caure entre els colzes i els canells. El deu per
cent de l’àrea d’imatge s’ha de deixar per damunt del cap.

• Ajustar la il·luminació. Cal no abaixar gaire els llums, ja que les
càmeres funcionen millor amb la major quantitat de llum possible. La
paret que hi ha darrere hauria de ser més fosca que la cara per evitar
la il·luminació posterior, que posaria la cara a l’ombra.

• Silenciar el micròfon. El micròfon hauria d’estar silenciat fins que
comenci la videoconferència o fins que es vulgui parlar.

3. Inici de l’entrevista:

• Utilitzar introduccions. Introduir tots els participants al lloc de
l’amfitrió i després al lloc remot. Moure la càmera a mesura que es fan
les presentacions perquè els participants puguin ser vistos i escoltats.

4. Durant l’entrevista:
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• Mantenir contacte visual. Les persones han de mantenir-se centrades
en la direcció de la càmera, evitant els canvis d’atenció, com ara
mirar per la finestra, multitasca, etc. És important mantenir el
contacte visual mirant la càmera quan es parla. Els participants han
de considerar la càmera com una altra persona i mirar-la durant les
discussions.

• Silenciar el micròfon. S’ha de mantenir silenciat el micròfon fins que
es vol parlar.

• Utilitzar la veu normal per parlar amb força i claredat. A causa del se-
gon retard d’àudio, s’ha d’utilitzar una breu pausa entre converses per
assegurar que el senyal d’àudio complet s’ha transmès. Quan moltes
persones parlen alhora és difícil que els participants a distància puguin
discernir la conversa. S’han de repetir preguntes o comentaris per
assegura-se que els llocs a distància els hagin sentit. S’ha de permetre
que altres persones puguin respondre o fer comentaris. Sovint, els
individus dels llocs a distància esperen a veure si algú de la ubicació
de l’amfitrió té un comentari o respon a la pregunta abans de respondre.
S’ha de fer servir una pregunta del tipus “Hi ha algú que tingui alguna
cosa a afegir?”. Amb una pausa n’hi ha prou. Tanmateix, quan es fa
una pregunta a un participant remot específic se l’ha d’identificar pel
seu nom i, a continuació, fer la pregunta perquè tingui la possibilitat
d’engegar el seu micròfon i respondre. Dues persones no poden parlar
alhora: s’ha d’intentar evitar interrompre als altres.

• Limitar converses secundàries. Igual que amb qualsevol reunió, s’han
intentar limitar les converses secundàries distretes.

• Tenir en compte la ubicació del micròfon. El micròfon pot augmentar
els sons que són normals per a una reunió. Cal anar amb compte de
no col·locar papers ni altres objectes sobre ells.

• Mantenir els moviments del cos al mínim. S’han d’evitar els movi-
ments, com balancejar-se o marcar ritmes amb els dits de les mans o
amb els peus. Cal moure’s i gesticular de forma fluida i natural.

• Restablir el contacte visual després d’una presentació audiovisual.
Després d’una presentació de PowerPoint o un intercanvi de docu-
ments s’ha de restablir el contacte visual amb els llocs a distància.

• Utilitzar un visualitzador de documents per escriure periòdicament.
No utilitzar la pissarra, s’ha d’emprar un visualitzador de documents
amb un marcador de mida agradable per fer que l’escriptura sigui més
fàcil de llegir per als llocs a distància.

• Utilitzar missatgeria instantània. Podria ser emprada per informar
els llocs a distància de problemes d’àudio o vídeo i per a comentaris
ràpids.

5. Finalització de l’entrevista:

• Tenir en compte el temps per finalitzar l’entrevista. Permetre aproxi-
madament cinc minuts per tancar una sessió i acomiadar-se. Revisar
les tasques que cal fer i confirmar la data de la propera reunió.
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1.4 Mitjans i sistemes de comunicació internacional

Per portar a terme el procés de comunicació i relació de les empreses, tant interna-
ment com amb els diferents agents externs amb què s’ha de comunicar, aquestes
disposen de diverses eines. Els correus electrònics, els sistemes telefònics i les
comunicacions escrites constitueixen els mitjans de comunicació comercials més
tradicionals, tot i que aquests són ràpidament eclipsats pels sistemes digitals, com
ara la missatgeria instantània i la videoconferència, amb més funcions.

Avui dia hi ha una gran quantitat de sistemes de comunicació digital disponibles
per als negocis, ja sigui una petita empresa o una gran corporació multinacional.
Atès que les comunicacions són una part essencial de l’execució i el manteniment
del negoci, triar el sistema adequat facilita que les empreses prosperin i creixin.

Les empreses han d’identificar clarament quines són les necessitats de comu-
nicació actuals. Per exemple, considereu les comunicacions dels empleats, la
conferència (web, àudio, vídeo), la missatgeria instantània, les xarxes socials...
Una manera senzilla de fer-ho és escriure una llista de les persones, els proveïdors,
els venedors i els clients amb qui interactua el negoci, com es comunica actualment
amb ells i com s’hi voldria connectar en el futur. Tenir una visió del que es vol
que un sistema de comunicació faci per a un negoci ara i en el futur és el més
important. D’aquesta manera, ens assegurem que no gastem diners en funcions
que mai no usarem o que escatimem en alguna cosa que més endavant voldrem
tenir.

Per a una bona gestió de la comunicació s’han de tenir en compte tres considera-
cions importants:

• Quants empleats han d’utilitzar els diferents sistemes de comunicació?

• Quines característiques beneficien més l’empresa?

• Quant s’està disposat a invertir?

Una vegada contestades aquestes preguntes, l’empresa ha de decidir quins sis-
temes de comunicació compleixen millor els seus requisits. En el passat, els
sistemes telefònics PABX eren la millor manera de gestionar les comunicacions
instantànies entre empleats, clients i proveïdors. Actualment, les solucions de
VoIP (Voice over Internet Protocol) i les eines de missatgeria instantània, com ara
Skype for Business, ofereixen a les companyies característiques més dinàmiques
a costos més baixos.

VoIP és una solució ideal per a petites empreses. Un sistema de comunicació
VoIP funciona igual que el sistema tradicional de telefonia PABX, però amb
aquests avantatges afegits:

• Els sistemes VoIP solen costar menys instal·lar-los i executar-los que els
serveis tradicionals de telefonia empresarial.

’Private Automatic Branch
Exchange’ (PABX)

Un PBX o PABX és qualsevol
central telefònica connectada
directament a la xarxa pública de
telefonia per mitjà de línies
troncals, per gestionar, a més de
les trucades internes, les entrants
i sortints, amb autonomia sobre
qualsevol altra central telefònica.
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’Voice over IP’ (VoIP)

VoIP (sigles en anglès de Voice
over IP) és un conjunt de

recursos que fan possible que el
senyal de veu viatgi a través

d’Internet emprant el protocol IP
(protocol d’Internet).

• Els sistemes de VoIP poden estar totalment basats en el núvol (Cloud-based,
en anglès), mantenint el mínim de despeses inicials.

• Normalment, VoIP té un cost general i de trucada més baix.

• VoIP admet eines més intel·ligents per als usuaris, com ara aplicacions per
a telèfons intel·ligents o integració d’Outlook.

• Les eines col·laboratives i les anàlisis integrades faciliten l’administració
d’una solució VoIP.

Les solucions VoIP basades en el núvol són significativament més barates, més
fàcils de configurar i mantenir i més flexibles que els sistemes PABX tradicionals.
Els sistemes de comunicació basats en núvol són, sens dubte, la millor solució
per a petites empreses.

La missatgeria instantània és una nova plataforma de comunicacions, especialment
adequada per a empreses amb una força de treball distribuïda i/o comunicacions
internes significatives. En molts casos, les plataformes de missatgeria instantània
augmenten i s’integren en els sistemes de telefonia VoIP. Per exemple, Skype for
Business permet una comunicació instantània mecanografiada amb usuaris dins o
fora de l’organització. També és compatible amb trucades de veu, videoconferèn-
cia, sales de reunions virtuals i d’escriptori compartits.

VoIP i Skype for Business donen a les petites empreses solucions de comunicació
dinàmiques a preus assequibles. Els sistemes de comunicació basats en el núvol
donen a l’empresa la llibertat de créixer i canviar sense inversions continuades.
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2. Protocol i models interculturals

Per fer negocis a tot el món no n’hi ha prou amb aplicar un model de negoci
universal; no hi ha un estil únic. S’ha d’empatitzar amb les cultures dels diferents
països. Això vol dir entendre com els clients i els proveïdors veuen i fan negocis,
i reconèixer que els seus processos poden ser molt diferents.

Amb freqüència es comprèn la cultura després d’haver-se dut a terme la relació
internacional, és a dir, quan ja s’ha desenvolupat la relació amb el client. El
fet de no relacionar-se correctament amb una altra cultura pot provocar errors
empresarials, i és per això que els directius han d’afegir a les seves habilitats una
sèrie de consideracions basades en la cultura.

2.1 La dimensió cultural

La dimensió cultural es pot definir com el sistema de valors, creences i
formes de construir mentalment una societat.

Al llarg del temps s’han descrit diversos models interculturals per tal de classificar
els països en diferents grups, poder entendre quin és el seu comportament cultural
i interactuar de forma efectiva amb ells. Altres estudis, com el model EPRG,
expliquen com les empreses, tenen una visió sobre els altres països i sobre com
interactuar amb ells. Reconèixer la importància de generar confiança en els
entorns internacional, com a eina per facilitar els negocis, és primordial i, per
tant, l’aplicació del model trust és de gran ajuda per a tots els professionals del
mon global.

2.1.1 Els principals models interculturals

Fins a mitjan segle XX, l’escrutini, l’anàlisi i els estudis comparatius de les
cultures del món eren en gran mesura per als acadèmics. Alguns coneixements
sobre el tema van ser útils en els viatges a l’estranger o en acollir convidats
estrangers.

La globalització dels negocis a escala mundial en les últimes cinc dècades ha
provocat que les diferències culturals hagin esdevingut de vital importància per
als líders, directius i executius de les empreses internacionals i multinacionals
del món. Les característiques de la fusió de cultures corporatives, assumptes de
lideratge, planificació, presa de decisions, reclutament i assignació de tasques es
veuen compromesos per les característiques nacionals de les persones implicades.

Trobareu més informació
sobre el model ‘trust’ en
aquest mateix apartat.

Trobareu diferents
enllaços per ampliar la
informació sobre els
models de Hall, Kluckholn,
Hofstede, Trompenaars i
Tönnies als “Annexos” del
web del mòdul.
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Diversos experts multidisciplinaris han proposat teories en aquest sentit, però cap
no ha aconseguit encara captar el camp sencer. Els models més coneguts són:

• Edward Hall va classificar grups com a context monocrònic o policrònic, alt
o baix context i orientat al passat o al futur.

• Kluckholn va veure cinc dimensions: actitud davant problemes, valoració
del temps, naturalesa, naturalesa de l’home, forma d’activitat i reacció als
compatriotes.

• El model 4-D de Hofstede va observar la distància al poder, el col·lectivisme
versus l’individualisme, la feminitat versus la masculinitat i l’evitació de la
incertesa. Posteriorment hi va afegir dues dimensions, orientació a llarg
termini o a curt termini.

• Les dimensions de Trompenaars van sortir com a universal enfront de parti-
cular, individualisme enfront de col·lectivisme, neutral enfront d’emocional,
específic enfront de difús, orientades a assoliments enfront d’adscripció
social, seqüencial enfront de sincrònica, control intern enfront de control
extern.

• Tönnies va diferenciar les cultures en Gemeinschaft (‘comunitat’ en ale-
many) versus Gesellschaft (‘empresa’ en alemany).

El model Lewis és el més recent que ha obtingut reconeixement a nivell mundial,
es va desenvolupar als anys noranta i es va articular en el famós When Cultures
Collide (1996). Lewis, després de visitar 135 països i treballar en més de 20
d’ells, va arribar a la conclusió que els humans es poden dividir en tres categories
clares, no basades en la nacionalitat o la religió, sinó en el comportament. El
model de Lewis es basa en dades obtingudes de 50.000 executius i més de 150.000
qüestionaris en línia a 68 nacionalitats diferents. Va anomenar les seves tipologies
com a linealment actius (Lineal-active), multiactius (Multi-active) i reactius
(Reactive), creant així un model essencialment tripartit amb les característiques
que es mostren en la taula 2.1, i amb la següent disposició geogràfica:

• El grup linealment actiu s’identifica fàcilment. Comprèn el món de parla
anglesa, Amèrica del Nord, Gran Bretanya, Austràlia i Nova Zelanda i
Europa del Nord, incloent-hi Escandinàvia i els països germànics.

• El grup reactiu es troba en tots els països més importants d’Àsia, excepte el
subcontinent indi, que és híbrid.

• Els multiactius estan més dispersos: el sud d’Europa, els països mediter-
ranis, Amèrica del Sud, l’Àfrica subsahariana, les cultures àrabs i d’altres
cultures a l’Orient Mitjà, l’Índia i el Pakistan i la majoria dels eslaus.
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Taula 2.1. Model de Lewis

Linealment actius Multiactius Reactius

Parlen la meitat del temps Parlen la major part del temps Escolten la major part del temps

Fa les tasques d’una en una Fa diverses tasques al mateix temps Reacciona a les accions dels companys

Planifica amb antelació pas per pas Planifica només en gran línies Mira els principis generals

Educat però directe Emocional Educat i indirecte

Oculta parcialment els sentiments Mostra les emocions Oculta els sentiments

Confronta amb la lògica Confronta amb les emocions Mai confronta

Rarament interromp Interromp sovint Mai interromp

Orientat al treball Orientat a les persones Molt orientat a les persones

S’adhereix als fets Les emocions van abans que els fets Les declaracions són promeses

La veritat va davant de la diplomàcia La veritat és flexible La diplomàcia va davant de la veritat

Impacient a vegades Impacient Pacient

Llenguatge corporal limitat Llenguatge corporal il·limitat Llenguatge corporal limitat

Separa la vida social de la professional Barreja la vida social i la professional Connecta la vida social i la professional

En general, tot i que les diferents cultures són extremament diverses, geogràfica-
ment i en les seves religions, creences i valors, es poden classificar com a grup,
ja que de manera conductual segueixen el mateix patró amb els següents trets
i aspectes comuns: emoció, retòrica, drama, eloqüència, persuasió i expressió
del llenguatge corporal, importància de la religió o del credo, primacia dels
vincles familiars, societats de baixa confiança, puntualitat, ètica de treball variable,
volatilitat, planificació, capacitat de compassió, col·lectivisme, orientació de les
relacions, veritat, sociabilitat, nepotisme, excitabilitat, capacitat de canvi, sentit
de la història, inquietud, disciplina.

Si bé els tres tipus són diferents, cadascun posseeix elements de comportament de
les altres dues categories. Es classifica en funció de quina és la dominant. Moltes
persones es desvien del tipus nacional en una situació de treball; per exemple,
els enginyers i comptables tendeixen a ser lineals, els comercials multiactius i els
advocats i metges reactius.

2.1.2 El marc EPRG

La manera com les empreses i el personal veuen el món genera les diferents
orientacions de gestió internacional. Howard Perlmutter va identificar una manera
de classificar les diferents alternatives en la gestió internacional que es coneix com
el model EPRG de Perlmutter.

Segons el model EPRG, les empreses i el seu personal tendeixen a operar d’una
d’aquestes quatre maneres:

Howard V. Perlmutter
(1925-2011) va ser un
expert en temes de
globalització i
desenvolupament
d’empreses internacionals.
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• Etnocèntrica. També es denominen de vegades empreses nacionals.
Aquestes persones o empreses creuen que el país d’origen és superior. Quan
busquen nous mercats confien en el que saben i busquen similituds amb el
seu propi país. Les filials o oficines d’ultramar en mercats internacionals es
consideren menys capaces i menys importants que la central. Normalment,
aquestes empreses fan poques adaptacions als seus productes i fan poca
investigació en els mercats internacionals. A més, ignoren les oportunitats
fora del país d’origen. Les empreses etnocèntriques que fan negocis
fora del país d’origen es poden qualificar de companyies internacionals,
s’adhereixen a la idea que els productes que tenen èxit al país d’origen són
superiors i, per tant, es poden vendre a tot arreu sense cap adaptació.

• Policèntrica. L’expressió empresa multinacional s’utilitza sovint per des-
criure tal estructura. Aquest tipus d’organització veu que cada país és
únic i considera que les empreses es gestionen millor localment. La gestió
policèntrica significa que la seu central no té gaire control sobre les activitats
de cada mercat, i hi ha poc intent de fer servir bones idees o bones pràctiques
d’altres mercats. El terme policèntric descriu la creença sovint inconscient
de la direcció o la suposició que cada país en què una empresa fa negocis
és únic. Aquesta hipòtesi estableix les bases per a cada filial perquè
desenvolupi les estratègies comercials i de màrqueting úniques per tenir èxit.

• Regiocèntrica. Una organització regiocèntrica veu similituds i diferències
en una regió mundial i dissenya estratègies al voltant d’això. Per exemple,
una empresa nord-americana, que se centra en els països inclosos en el
Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN), els Estats Units,
Canadà i Mèxic, té una orientació centrada en la regió. De la mateixa
manera, si les empreses dels països membres de l’ASEAN se centren només
en el sud-est d’Àsia, es diu que tenen orientació regiocèntrica. Sovint
hi ha grans diferències entre països d’una regió: per exemple, Noruega i
Espanya són a Europa, però són molt diferents en clima, cultura, transport,
distribució minorista, etc., aspectes que cal tenir en compte per dissenyar
l’estratègia.

• Geocèntrica. Les empreses geocèntriques, com a veritables actors globals,
consideren que el món és un mercat potencial i busquen servir-lo de manera
eficaç. La gestió geocèntrica pot reconèixer les similituds i diferències entre
el país d’origen i els mercats internacionals. Combina vistes etnocèntriques
i policèntriques; en altres paraules, mostra la ideologia “pensar globalment,
actuar localment”. Busca crear una estratègia global que respongui plena-
ment a les necessitats i els desitjos locals.

2.1.3 La confiança en les relacions comercials internacionals. El
model ’trust’

Entendre la cultura del país amb què s’ha de negociar és vital per a les empreses,
però, a més, en un grau extraordinari, les relacions comercials internacionals
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encara es basen en la confiança. El model trust (en català, ‘confiança’) dóna un
marc teòric per generar la confiança necessària en els negocis internacionals.

Què és un ’trust’?

No confondre el model trust, que dona un marc per a comprendre com es genera confiança,
amb el sistema d’organització d’un sector econòmic conegut amb el mateix terme trust i
que defineix la situació en què diverses empreses que produeixen els mateixos productes
s’uneixen formant una sola companyia que tendeix a controlar un sector econòmic i exercir
un monopoli; com que aquesta cooperació no té un efecte vinculant, el trust evita certa
inestabilitat i dona major força als acords.

La confiança és un atribut creat per dos elements: enteniment i credibilitat. La
relació entre ells es presenta en la figura 2.1.

Figura 2.1. Model ’trust’

L’enteniment entre les parts significa tenir la capacitat de construir bones rela-
cions. En algunes comunitats empresarials, aquestes s’estableixen fent un bon
treball, treballant junts, sortint a menjar, jugar al golf i fins i tot convertir-nos en
amics de la família amb el temps. La qüestió és que la relació es desenvolupa i
s’articula a través del treball. Si l’organització de treball no existís mai no es podria
construir la relació social. En aquestes comunitats, la relació personal comença
per una relació laboral, i en la majoria dels casos una mala relació laboral marcarà
la fi del vincle social. Aquest és el model àmpliament seguit pels països d’Europa
del Nord i pels EUA, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. El que cal comprendre
en aquests països són els rituals i els senyals pels quals es passa d’una relació
empresarial a una relació social, que poden ser bastant subtils.

A l’altre extrem hi ha cultures empresarials que creuen que les relacions es
formen només entre persones que s’agraden i de confiança, i que l’establiment
d’una relació personal i social precedeix l’organització empresarial. En aquestes
societats es fa un festeig estès, amb menjar i beguda per a tothom, i socialitzar-se
forma part d’un ampli procés de negociació que pot acabar amb els nervis i buidar
la butxaca de les persones de les cultures del nord. La Xina, el Japó i Rússia són
exemples d’aquest tipus d’enfocament.

La credibilitat, el tercer punt del “triangle trust”, tracta de com es demostren
les habilitats. Per generar credibilitat és important estudiar i copiar l’estil de
comunicació de la cultura, veure com es comuniquen entre ells i com donen les
respostes. Una altra tàctica és adaptar-se a les actituds i als valors bàsics de les
persones amb les quals ens relacionem.
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2.1.4 Les cinc "C" de la cultura

El marc de les cinc “C” de la cultura ens aproxima a la cultura d’altres països
i permet als empresaris conduir negociacions internacionals amb èxit. Es tracta
d’un marc que ofereix un procés clar per a la construcció i l’ús del coneixement
cultural en els negocis internacionals. Les cinc “C” són:

• Coneixement cultural (Cultural knowledge). Quina informació bàsica cal
comprendre sobre una altra cultura per mostrar interès i familiaritat amb els
seus patrons quotidians de la vida?

• Comportament cultural (Cultural behavior). Com s’identifica el perfil
bàsic d’un país amb el qual es tracta i el compara?

• Valors i actituds culturals (Cultural values and attitudes). Com identificar
què fa que una comunitat empresarial s’emocioni i què fa que les persones
es desconnectin?

• Preferències culturals (Cultural preferences). Com es poden verificar les
pròpies preferències culturals i comparar-les amb les de les comunitats amb
les quals es tracta? I com es poden anticipar o superar els problemes?

• Adaptació cultural (Cultural adaptation). Com es pot adaptar o entrenar
a altres per adaptar-se?

Aquests cinc passos ofereixen un enfocament senzill i clar per cultivar la compe-
tència cultural i per seleccionar la informació i la comprensió que es necessita per
desbloquejar qualsevol cultura empresarial del món. Permeten que els gestors
experimentats codifiquin i entenguin els seus coneixements, i també que els
directius relativament nous a l’escena internacional puguin donar sentit a allò que,
d’altra manera, podria ser una barreja confusa de senyals i impressions.

En definitiva, les cinc “C” permeten conèixer i confiar en el tracte amb les persones
en un entorn internacional.

2.2 Aspectes protocol·laris en les relacions internacionals

El protocol forma part de la cultura d’un país i, per tant, no a tot el món és igual.
Els professionals en un entorn internacional han d’adquirir coneixements sobre
com fer presentacions, utilitzar els noms i títols, fer regals, comportar-se a taula...
Ho han de fer en cada un dels països on fan la negociació per garantir una bona
relació amb les persones amb què interactuen.
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2.2.1 Presentacions

Les presentacions a col·legues, juntes o grups d’estrangers són una de les àrees de
comunicació que més espanten les persones. Estem nerviosos per parlar en públic,
i els cursos de presentació tenen una gran demanda entre les persones que volen
millorar les seves habilitats. Hi ha regles sobre el fet de parlar en públic, però aquí
ens centrarem en les presentacions a nivell internacional, i en aquest cas el millor
consell és conèixer l’audiència. En cada país esperaran coses diferents en una
presentació.

Abans de fer una presentació a un grup estranger cal respondre a les següents
preguntes:

• Quant de temps estan preparats per escoltar? És a dir, quin és el seu nivell
d’atenció?

• Quants detalls necessiten?

• Què busquen? Els fets i les xifres, una venda dura, una venda suau, o
simplement volen sentir quin tipus de persona ets?

• Quin tipus de comentaris esperen? Preguntes al final, preguntes i comen-
taris durant la presentació, aplaudiments, cops a la taula (com ho fan els
alemanys) o el silenci complet (comú a l’Àsia)?

En funció de les respostes a les preguntes anteriors s’ha de planificar i desenvo-
lupar la presentació. Com en altres aspectes de la negociació internacional és
primordial tenir en compte com s’actua en el context concret per tal de tenir èxit
en la presentació.

2.2.2 Noms i títols

L’ús de noms, cognoms i títols professionals és un dels aspectes més delicats del
protocol internacional. Quan més llunyana sigui la cultura més diferència hi haurà
en aquest sentit.

En les cultures més tradicionals, com la japonesa o la xinesa, s’haurà d’utilitzar
sempre el cognom. Als Estats Units o al Regne Unit ràpidament s’utilitzen els
noms propis o abreviacions d’aquests (Tom per Thomas o Bob per Robert).

En la cultura hispana és habitual utilitzar el nom propi i dos cognoms, el del
pare en primer lloc i el de la mare a continuació. En les converses només s’ha
d’usar el primer cognom, mentre que en documents escrits i a efectes legals s’han
d’utilitzar els dos.

A Alemanya, Itàlia i l’Amèrica Llatina és comú anteposar el títol professional al
cognom, mentre que als països asiàtics (la Xina, el Japó, Corea) l’ordre dels noms
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i cognoms és el contrari al que s’utilitza a Occident. Primer el cognom, després
el nom propi. Per exemple, en el nom Chang Wu Jiang, Chang és el cognom, Wu
Jiang és el nom propi, en aquest cas compost. La manera correcta d’adreçar-se a
aquesta persona és Mr. Chang, no Mr. Jiang.

Els noms àrabs i russos, si bé segueixen el mateix ordre que a Occident (nom
propi primer i cognom després), tenen la particularitat d’intercalar un nom
patronímic —derivat del nom de la família— entre tots dos. Per exemple, en
el nom àrab de Shamsaddin bin Saleh Al Batal, el nom propi és Shamsaddin; el
nom patronímic és Bin Saleh, que significa ‘fill de Saleh’, i el cognom és Al Batal.
Seguint la mateixa regla, al nom rus Sergei Mijailevich Tachenko, Serguei és el
nom propi; Mijailevich és el patronímic, que significa ‘fill de Mikhaïl’, i Tachenko
és el cognom. En els dos casos el correcte és dirigir-se a aquestes persones com Mr.
Al Batal i Mr. Tachenko, encara que en els noms àrabs no és incorrecte utilitzar
el nom propi (Mr. Shamsaddin).

En certs països és recomanable utilitzar els títols universitaris i professionals en
les presentacions. Per exemple, a l’Amèrica Llatina, Itàlia i Portugal, als titulats
universitaris se’ls anteposa la paraula “llicenciat” al cognom, i als professors,
administratius i directors d’empresa se’ls anomena “doctors” (dottore en Itàlia),
encara que no tinguin aquesta titulació acadèmica. Per contra, en la majoria dels
països occidentals —incloent-hi Espanya—, la paraula “doctor” es reserva per als
professionals de la medicina. A l’Amèrica Llatina és habitual anteposar el títol
professional al cognom (l’enginyer Ibàñez o l’arquitecte Ramírez). A Mèxic, per
als advocats, s’utilitza la paraula ”licenciado”. A Alemanya també s’utilitzen els
títols: al director de la companyia se’l presenta com a ”Herr Direktor”, i a un
enginyer com a ”Herr Ingenieur”. A l’Àsia, l’únic país en què s’utilitzen títols és
l’Índia.

Quan s’utilitza l’anglès escrit hi ha quatre abreviatures que s’anteposen al cognom:
“Mr.”, “Mrs.”, “Ms.” i “Miss. Mr”. per a homes, “Mrs.”, per a dones casades o de
certa edat, “Ms.” per a dones amb un estat civil que no es precisa i “Miss” per a
dones solteres, tot i que aquesta darrera fórmula està gairebé en extinció. En les
presentacions de dones el més habitual és utilitzar “Ms.” (pronunciat ‘mis’).

2.2.3 Regals i hospitalitat

Quan anem a una reunió en un país estranger o rebem un visitant, les preguntes
que cal fer-se són les següents:

• Esperen regals?

• Quin tipus de regal és l’apropiat?

• Quan s’ha de donar?

• A qui cal donar-lo si són diverses persones?

• S’han d’obrir immediatament?
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• En cas que el regal impliqui números, han de ser imparells o parells?

• S’han d’oferir regals embolicats o sense embolicar?

El protocol de lliurament d’un regal és immensament variat, i com més es conegui
millor serà la impressió que farà.

Els regals són una forma de construir una relació de negocis personal. No són
un suborn, sinó una afirmació personal que valora la relació, real o futura, amb
aquesta persona. Però ens hem d’assegurar que els regals són acceptats. Per
exemple, els contactes empresarials de Singapur es mostren cautelosos a l’hora
d’acceptar qualsevol cosa a causa de les lleis dràstiques anticorrupció del seu país.
I el que és acceptable en un moment pot no ser-ho en un altre. En tractar amb un
nou país sempre val la pena comprovar quins són els límits de donació.

Amb persones xineses, japoneses o coreanes s’ha de buscar una oportunitat per
fer una fotografia del grup. Una imatge emmarcada amb motiu de la visita serà un
record important. Però com en totes les cultures, certs regals són poc acceptables.
Per exemple, a la Xina un rellotge és un símbol que es desitja la mort, o almenys
el final de la relació. Per tant, si es vol donar regals als visitants o amfitrions
estrangers val la pena consultar els tabús associats a la seva cultura; es pot
preguntar a persones que coneixen el país o fins i tot consultar “supersticions
internacionals” a cercadors d’Internet.

La clau en l’elecció dels colors per als regals és evitar els associats amb els funerals
i els rituals de mort. El vermell i l’or es considera que porten sort a la Xina, però
el blau i el blanc estan relacionats amb funerals. Els crisantems blancs s’associen
amb funerals al Japó, i el color morat és un color funerari a Mèxic. Per exemple,
el Hong Bao és un regal ofert als empleats de l’Any Nou xinès, normalment és
en efectiu i sempre s’entrega en un sobre vermell, i sovint amb una escriptura
daurada.

2.2.4 Protocol a la taula

Els bons costums a taula d’un país poden no ser correctes en un altre. Els sopars
oficials poden ser ocasions en què es pot fer una bona o mala impressió. Per tant,
val la pena revisar el procediment local abans d’entrar.

Quan es finalitza un menjar, on s’haurien de posar el ganivet i la forquilla o els
bastonets xinesos? En una casa o restaurant xinès, japonès o coreà, normalment
hi ha els bastonets a la dreta del plat. No s’han de deixar al plat i mai encreuats,
tal com es fa amb el ganivet i la forquilla quan es vol indicar que s’ha finalitzat.

En països com l’Índia o regions com l’Orient Mitjà, sovint conviden a menjar amb
les mans. Si és així, sempre s’ha d’utilitzar la mà dreta. La mà esquerra és jutjada
com a poc neta (per ser la que tradicionalment s’ocupa de la higiene personal), i
menjar d’un plat comunitari amb la mà esquerra significaria que ningú més tocarà
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aquest plat. En cas de ser esquerrà s’ha d’explicar, però s’ha d’intentar fer servir
la mà dreta sempre que sigui possible.

Quant al brindis, és important prendre’s la molèstia de comprovar si hi ha un ritual
de brindis i com s’aplica. Cal conèixer la informació següent:

• Quina és l’expressió adequada? A Europa central i oriental pot ser confús,
ja que s’utilitzen diverses versions de Nastroviye, l’equivalent rus de “chin
chin”.

• Quan es fan els brindis i qui comença el procés? A la Xina, l’amfitrió
sempre farà el primer brindis.

• Quin és el llenguatge corporal adequat? Dret, assegut, fer contactes visuals
llargs...

• S’ha d’acabar el got o beure només un glop?

• Es pot tocar el got o no abans que es proposi el primer brindis?

Dubtes com quan s’arriba, on seure i quan es pot marxar poden generar dificultats
per als convidats. A l’Índia, si ens conviden a una festa a les 9 pm i s’arriba en punt
pot ser no hi hagi ningú més, la majoria de la població local no apareixerà fins a
una hora o dues més tard. S’ha de comprovar sempre quan s’espera que arribin els
convidats. A la Gran Bretanya i molts altres països es pot arribar a les 7.30 pm per
sopar a les 8 pm, tenir un còctel durant mitja hora aproximadament, traslladar-se
a la taula i gaudir del sopar i, probablement, seure a parlar durant un temps abans
de dispersar-se. Al món àrab, en canvi, la gent parla durant una hora o una hora i
mitja abans de preparar el menjar i surt immediatament després d’haver acabat.

En algunes comunitats empresarials, depenent de l’ocasió, els arranjaments de
seients poden ser aleatoris o planificats. Mai no s’ha de seure només arribar, però,
com sempre, s’ha de comprovar amb l’amfitrió el que s’espera. Vol que t’asseguis
a la seva esquerra o a la dreta, davant d’ell, en un altre lloc o fins i tot en una taula
diferent? Mai s’ha d’assumir el protocol. De la mateixa manera, sempre s’ha de
comprovar quan marxar. Sortir quan ja has acabat o quan l’amfitrió s’aixeca i diu
que ja ha acabat el menjar? A Xina, l’amfitrió finalitza el menjar.

En el cas de tenir un convidat molt important el protocol augmenta. A Indonèsia,
si un VIP (una persona molt important, Very Important Person en anglès) assisteix
a un sopar, s’ha d’esperar a rebre’l al cotxe a l’arribada i escoltar-la a l’interior.
Ningú menja fins que aparegui, i se l’ha de portar personalment al voltant del
menjar, en cas de ser un bufet, i se l’ajuda a triar. Al final de l’àpat se l’acompanya
al cotxe. És important no oblidar-se del protocol amb els VIP. Per a la majoria dels
britànics i nord-americans, l’important és proporcionar un ambient agradable, un
bon menjar i beguda.

Si un amfitrió estranger convida a dinar o a sopar és normal tornar la cortesia si es
té el temps suficient. Només hi ha una regla: la reciprocitat hauria d’estar al nivell
de l’hospitalitat. Una bona idea és organitzar una invitació recíproca a través de
l’hotel on es fa l’estada, que comprendrà els protocols implicats. Un suggeriment
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alternatiu és apropar-se a l’assistent personal de l’amfitrió i buscar el seu consell.
En tot cas, s’ha de tenir cura de no superar amb la reciprocitat l’hospitalitat de
l’amfitrió.

2.3 Les subtileses de la llengua

Un aspecte que cal tenir en compte és saber si hem de llegir entre línies, perquè
l’altra part té un estil indirecte de comunicació, o si per contra té un estil més
directe i no és necessari interpretar, atès que vol dir ni més ni menys el que diu.

Un estil de negociació directe significa que dius el que vols dir i no preocupa
gaire si agrada o no. La principal preocupació és declarar la veritat o l’opinió
i obtenir resultats i informació. Els alemanys, els britànics i els nord-americans
pensen àmpliament d’aquesta manera. No obstant això, hi ha diferències entre ells.
Els americans troben els britànics molt indirectes, especialment el seu costum de
retirar-se als aspectes generals sota qüestionaments difícils. Però els britànics
i moltes altres cultures creuen que hi ha moments en què la cortesia és més
important que la veritat. Senten que parlar indirectament o donar a la gent la
resposta que volen és una manera important de mantenir la situació tranquil·la.
Els parlants indirectes tracten de preservar les bones relacions per ser educats
i, en comptes de fer preguntes directes, inferir les respostes. També solen donar
respostes positives o vagues en lloc de declaracions concretes o clares.

Els empresaris formals prefereixen mantenir un cert grau de distància dels seus
companys i clients. Ho fan utilitzant títols i qualificacions i dirigint-se a les
persones pels cognoms. Eviten els acudits i el llenguatge col·loquial, i poden ser
vistos com una mica rígids en les relacions comercials. Això és comú en cultures
amb llengües que distingeixen entre el pronom formal i informal “tu”, com el
francès (“tu” i “vous”) i l’alemany (“du” i “Sie”), per exemple.

Les persones informals, d’altra banda, volen desfer-se de qualsevol cosa que es
posi enmig del negoci. Veuen títols, qualificacions i cognoms com una barrera
innecessària a la comunicació. Un estil col·loquial, fins i tot humorístic, és bastant
comú entre aquestes persones, però sovint són percebudes per les persones més
formals com excessivament familiars. Els britànics i els nord-americans utilitzen
aquest enfocament informal, igual que els holandesos.

L’anglès que s’utilitza al Regne Unit o als EUA no és el mateix que l’utilitzat
pels estrangers. Els empresaris britànics i nord-americans han d’entendre que
els estrangers aprenem un anglès més estructurat i precís a l’escola, i que sovint
estem desconcertats pel que sabem dels seus homòlegs nadius. Normalment
tenim dificultats reals amb l’àmplia gamma de frases fetes i argot que utilitzen,
així com per la varietat d’accents. El problema és el mateix per als britànics
i nord-americans que han après una llengua estrangera: sovint poden expressar-
se bé i comprenen i escriuen documents empresarials, però el ritme i l’argot del
discurs quotidià els fa sentir desencantats, frustrats i humiliats. Succeeix el mateix
en altres llengües com l’espanyol en les relacions entre els diferents països que
l’utilitzen.
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Existeix un seguit de directrius que ajuden a comprendre i ser compresos
pels estrangers, de manera que seguint aquestes indicacions es poden construir
relacions molt millors, ja que els socis estrangers apreciaran l’esforç fet:

• Deixar un espai buit quan es parla. Si escoltem la ràdio i sobretot
els periodistes de televisió ens adonem que deixen una breu pausa entre
frase i frase quan parlen. A penes es nota, però permet que l’oient respiri
mentalment, capti i absorbeixi el significat. Si una persona demana que es
repeteixi alguna cosa s’ha de fer lentament. El que confon els estrangers no
és tan sols la velocitat de la comunicació, sinó la manca de minipauses que
permeten recuperar les seves habilitats de traducció. Si s’utilitza la tècnica
de lleugers descansos (no cal que siguin obvis i condescendents) entre frase
i frase, realment es pot ajudar a comprendre millor. Això és absolutament
vital en teleconferències i videoconferències.

• Evitar l’argot i les frases fetes. Si s’utilitza una frase feta o d’argot s’hi ha
d’afegir una explicació en anglès o la llengua utilitzada estàndard. Millor
encara, s’ha d’evitar l’argot per complet i expressar-se en un llenguatge més
acadèmic. En cas de no entendre el que un estranger comunica i per no
quedar com inculte, podeu fer servir l’expressió “Això és nou per a mi”
(That’s a new one on me, en anglès).

• Explicar les sigles i les inicials. Si es fa servir un acrònim o inicials que
l’altra persona no coneix ens demanarà que li sigui explicat i probablement
se sentirà avergonyida perquè pensarà que ho hauria de saber. Per tant,
la primera vegada que s’utilitza un acrònim o conjunt d’inicials en una
conversa o en un correu electrònic s’ha d’especificar el significat complet
i, a continuació, posar les inicials adequades entre claudàtors darrere de la
frase. La persona amb qui es parla apreciarà la sensibilitat.

• Evitar bromes. S’ha d’anar amb compte amb la ironia i el sarcasme, ja que
es poden prendre literalment o simplement com a grollers. En canvi, un bon
humor i l’encant es troba a tot arreu.

• KISS (fes-ho curt i simple, Keep it short and simple, en anglès). Mantenir
les frases pròpies curtes (de 15 a 25 paraules està bé) i no executar dues
reflexions quan es puguin expressar com dues frases separades. Un exemple
escrit el tenim en llegir The Economist (la revista internacional de negocis
i política d’èxit), on s’expliquen temes complexos en frases curtes però
elegants per a un lector que és intel·ligent però té poc temps, igual que les
persones que interactuen en una negociació.

• Mantenir un llenguatge actiu. És sorprenent quantes persones canvien
inconscientment a un estil pompós i burocràtic quan han d’escriure un
document comercial, un informe, una anàlisi o una proposta. Es tendeix
a utilitzar la veu passiva en lloc de l’activa, i fa que la seva escriptura
sigui apagada i difícil de llegir, especialment per a persones que treballen
en anglès com a llengua estrangera. En la veu activa, el subjecte de la
frase fa una acció, però en la passiva el subjecte rep una acció. S’observa
com la versió activa és més lleugera i més senzilla. Si ens imaginem
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l’efecte d’escriure tota la documentació principalment a la veu activa, els
lectors absorbiran el missatge en comptes de comprendre’l, i semblarà un
comunicador contemporani i empàtic.

Exemple d’expressió activa i expressió passiva

Una mostra de l’expressió amb la veu passiva i l’altra expressada a l’actiu per comprovar
que l’activa és més accessible.

• Passiva: ”In June last year an entry was made into the expanding mobile telephone market by
HighFly Software Systems. A forecast was made that the company would capture 8% of the
market for 15- to 22-year-old buyers within six months. However, unexpected growth in the
market was rapidly noted by the project team, and production of phones was doubled. Profit
projections for this year have therefore been increased by 42%, to $3.8 million.”. Traducció:
“El passat juny es va produir l’entrada de HighFly Software Systems en el mercat en expansió
de la telefonia mòbil. Es va pronosticar que la companyia obtindria un 8% de la quota de
mercat entre els compradors de 15 a 22 anys en un termini de sis mesos. No obstant això,
el creixement inesperat del mercat va ser accelerat per l’equip del projecte i la producció de
telèfons es va duplicar. Les projeccions de beneficis d’aquest any s’han incrementat, per tant,
en un 42%, fins a 3,8 milions de dòlars”. La versió passiva compta amb 72 paraules.

• Activa: ”HighFly Software Systems entered the expanding mobile telephone market in June
last year. It forecast that it would capture 8% of the market for 15- to 22-year-old buyers within
six months. However, the project team rapidly developed an unexpected growth in the market,
and doubled production of phones. We now predict that we will earn profit of $3.8 million
this year, a 42% increase. Traducció: “HighFly Software Systems va entrar en el mercat en
expansió de la telefonia mòbil el juny de l’any passat. Va preveure que obtindria un 8% del
mercat entre els compradors de 15 a 22 anys d’edat en un termini de sis mesos. No obstant
això, l’equip del projecte va fer créixer ràpidament el mercat de forma inesperada i va duplicar
la producció de telèfons. Ara la predicció per a aquest any és que guanyaran 3,8 milions de
dòlars, un 42% més”. La versió activa compta amb 63 paraules.

S’ha de tenir en compte que la versió activa es veu dinàmica, actual i plena d’acció, en
comparació de la versió passiva. El paràgraf actiu també és gairebé un 10% més curt. Totes
les persones que treballen en l’entorn empresarial estan sobrecarregades de documentació
i correus electrònics; per tant, com més concrets siguin els missatges, més s’entendrà i es
valorarà.

• Somriure. A la dècada dels vuitanta, una enquesta dels estudiants de
secundària dels Estats Units va demostrar que el que primer que registrem
sobre una persona no és el que diuen ni fins i tot la seva aparença, sinó si
semblen amistosa o antipàtica. Un somriure a la cara posa un somriure a
la veu i assegura que trobem amable i càlida una persona. Així és com cal
fer una bona impressió al telèfon o presencialment. No és estrany que als
centres de trucades adoptin la màxima: “Somriu quan parleu”. Realment
funciona.

• Posar-se en la situació de l’altre. És obvi: si ens centrem en el missatge
o en un mateix, s’oblida el receptor. Així que sempre s’ha de tenir en
compte la persona amb la qual es parla. S’ha d’intentar avaluar la seva
experiència, antiguitat i habilitats. I també intentar relaxar-la: una persona
tensa i nerviosa absorbirà molt menys del missatge que una que se sent
confiada, que no se sent criticada en el seu nivell d’idioma o que no pensa
que s’espera massa d’ella.

• Construir empatia. Res no molesta més a la gent que la sensació que
no s’està escoltant el que diuen. La sensació que no s’està “allà” en
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una conversa realment destrueix l’empatia, així que s’han de construir les
relacions mitjançant una escolta activa.

2.3.1 Significat dels colors en diferents cultures

Els colors tenen un paper important en les nostres vides. Poden fer recordar un
lloc, una època de l’any o les tradicions preferides, i també poden donar forma a
la nostra manera de sentir. Però quan es tracta del que simbolitzen els diferents
colors en cultures de tot el món, aquestes associacions poden variar molt.

Vermell

A la cultura índia és el més poderós de tots els colors i té significats molt
importants. Entre ells hi ha la por i el foc, la riquesa i el poder, la puresa, la
fertilitat, la seducció, l’amor i la bellesa. El vermell també és representatiu d’un
determinat moment i lloc en la vida personal. Una dona casada pot ser identificada
per la henna vermella a les mans i la pols vermella, coneguda com sindoor, usada
al llarg de la línia dels cabells.

A Sud-àfrica, el vermell s’associa amb el dol. La secció vermella a la bandera
del país simbolitza la violència i els sacrificis que es van fer durant la lluita per la
independència.

En la tradició tailandesa, a cada dia de la setmana se li assigna un color específic
i està vinculat amb un déu particular. El vermell és el color dels diumenges, i
està associat amb Surya, un déu solar, que va néixer aquest dia. Molts tailandesos
paguen els seus respectes a Surya portant vermell en el seu aniversari cada any.

En la cultura xinesa, el vermell s’utilitza tradicionalment a l’any nou, així com
durant els funerals i les noces. Representa celebració i vol portar sort, prosperitat,
felicitat i llarga vida a la gent.

A les cultures occidentals, el vermell simbolitza l’emoció, l’energia, la passió,
l’acció, l’amor i el perill.

Groc

Tot i ser un color que fa que molts de nosaltres ens sentim alegres i càlids, el groc
té uns significats sorprenentment foscos en diverses cultures.

A França, per exemple, el groc significa gelosia, traïció, debilitat i contradicció.
Al segle X, els francesos van pintar les portes dels traïdors i delinqüents de groc.
I a Alemanya, el groc simbolitza la gelosia.

A la Xina, el groc s’associa amb la pornografia. Quan s’utilitza el terme xinès
“imatge groga” o “llibre groc” per referir-se a qualsevol tipus de publicació o de
mitjans de comunicació s’aludeix a imatges i a llocs web pornogràfics.



Negociació Internacional 43 Procés de comunicació i negociació internacional

El groc està reservat només a persones d’alt rang en moltes nacions africanes a
causa de la seva estreta semblança amb l’or, que s’associa universalment amb els
diners, la qualitat i l’èxit.

Els egipcis també associen estretament el groc amb l’or, que s’utilitza habitual-
ment per pintar mòmies i tombes abans que el difunt sigui enviat al més enllà,
convertint-lo en símbol de dol.

En la cultura japonesa, el groc ha representat valentia, riquesa i refinament des de
la Guerra de les Dinasties l’any 1357. Durant aquest temps, els guerrers portaven
crisantems grocs (que representen l’emperador a Japó i la família reial) com a
promesa de valentia.

Considerat afortunat en la cultura tailandesa, el color groc és el color de la sort
per al dilluns, i es considera el més important de la setmana perquè representa el
rei de Tailàndia. Per retre homenatge al rei, molts tailandesos vesteixen de groc
els dilluns.

Blau

De la depressió a la reialesa i a la confiança, el blau té més significats que qualsevol
altre color a tot el món.

A les cultures occidentals, el blau s’associa sovint a la melancolia. I si bé això és
cert, també es considera un color calmant que simbolitza la confiança, la seguretat
i l’autoritat, motiu pel qual molts bancs americans, com ara el Citibank i Bank of
America utilitzen el blau per al seu logotip. També és un símbol de la masculinitat
i representa el naixement d’un nen, al contrari de la Xina, on es considera un color
femení.

En molts països de l’Orient Mitjà, el blau significa seguretat i protecció i és símbol
del cel, l’espiritualitat i la immortalitat.

Moltes religions tenen també les seves pròpies associacions per al color blau. Per
exemple, en molts països llatinoamericans (amb grans poblacions catòliques), el
blau és un signe d’esperança i bona salut i és símbol de la Mare de Déu, que sovint
es representa amb una túnica blava i un mocador al cap, i que representa benestar.

En el judaisme, el blau representa la santedat i la divinitat, i en l’hinduisme és
el color de Krishna, el déu hindú més adorat, que encarna l’amor i l’alegria i
destrueix el dolor i el pecat.

Verd

El verd comparteix molts significats comuns al voltant del món, alguns dels quals
inclouen la naturalesa, l’ecologia, la consciència ambiental, el militar i el color
dels semàfors.

A les cultures occidentals, el verd representa primavera, diners, frescor, inexpe-
riència, gelosia, cobdícia i Nadal (quan es combina amb el vermell). El verd és
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el color nacional d’Irlanda, anomenada The Emerald Isle pel seu exuberant camp,
i està associat amb la bona sort, els leprechauns (és un tipus de fada en folklore
irlandès), els trèvols i Saint Patrick.

La majoria de cultures orientals i asiàtiques el relacionen amb la vida nova i eterna,
els nous inicis, la fertilitat, la joventut, la salut i la prosperitat. I encara que això
sigui cert en la cultura xinesa, que un home porti un barret de color verd és tabú,
perquè suggereix que la seva esposa l’està enganyant.

Després de guanyar-se de la llibertat d’Espanya al segle XIX, Mèxic va triar
mostrar la bandera verda per representar la independència. I en moltes cultures
sud-americanes que són riques en boscos, el verd simbolitza la mort.

Porpra

La reialesa, la riquesa, el poder, l’exclusivitat i la fama són temes comuns per
al color porpra en moltes cultures orientals i occidentals. Durant molts segles, el
colorant porpra era extremament rar i difícil de produir perquè s’extreia de cargols
de mar. Com a resultat, la roba violeta era cara i es va convertir en un símbol d’estat
entre reis, reines i altres governants.

Igual que el negre és el color tradicional per a la mort i el dolor en moltes
cultures, el porpra comparteix el mateix significat en algunes nacions europees,
incloent-hi els EUA i Itàlia, així com Brasil, Tailàndia, l’Índia i a molts països
catòlics. A Tailàndia i al Brasil, el porpra es porta normalment al costat del negre
per representar el dol per la mort d’un ésser estimat, i en la cultura brasilera
es considera mala sort portar porpra quan no s’assisteix a un servei funerari o
relacionat.

Als Estats Units, el porpra és símbol d’honor i coratge; està representat pel cor
violeta, el premi més alt de l’exèrcit concedit a soldats, marines i aviadors pels
seus actes de valentia.

Taronja

En moltes cultures occidentals, el taronja es considera un color divertit i nerviós,
i representa curiositat, provar coses noves i la creativitat.

Certs països també associen taronja amb riquesa. Als Països Baixos, per exemple,
és el color nacional i representa la família reial. Però en molts països de l’Orient
Mitjà, com a l’Egipte, el taronja està associada amb el dol.

En les cultures japonesa i xinesa, el taronja significa coratge, felicitat, amor i bona
salut, i en les cultures índies és un símbol de foc. L’espècie de color taronja, el
safrà, representa la bona sort i és sagrat.

Símbol de força i valentia a Ucraïna, el taronja representa un moment en què el
país es va unir el 2004 i es va alçar davant el Govern durant una de les eleccions
presidencials més fraudulentes de la història, coneguda com la Revolució Taronja.
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Rosa

És àmpliament acceptat en les cultures occidentals com el color de la feminitat,
l’amor, el romanç, la cura, la tendresa i el naixement d’una nena. I si bé molts
països orientals associen rosa amb aquests significats, això no s’aplica a totes les
cultures. Al Japó, per exemple, el rosa es relaciona més amb els homes que amb
les dones, tot i que és usat per ambdós sexes. A Corea simbolitza la confiança, i a
l’Amèrica Llatina és símbol de l’arquitectura.

Durant molts anys, el color rosa era un color desconegut a la Xina fins que va
sorgir a causa de l’augment de les influències occidentals; la paraula xinesa per al
rosa es tradueix com ‘color estranger’.

En general, es diu que estimula la ment, redueix el comportament violent i fa que
les persones se sentin més tranquil·les i més controlades, per això moltes cel·les
de les presons es pinten amb aquest color.

2.3.2 Intercanvi de targetes de visita

Com a regla general, ens hem d’assegurar de tenir prou targetes de visita per
a l’ocasió i intentar aprendre els costums estrangers en relació amb la seva
presentació i intercanvi abans de viatjar a l’estranger. És molt fàcil fer una mala
primera impressió si no s’està preparat. Si és possible, s’ha d’intentar tenir un
costat de la targeta de visita imprès en l’idioma del país que visiteu.

Juntament amb el consell anterior, és important assegurar-se que quan es presenta
la targeta de visita, l’idioma nadiu del país que es visita estigui de cara. I finalment,
s’han de mantenir les targetes actualitzades; el cost de fer targetes de visita és tan
econòmic en aquests dies que és inexcusable haver d’escriure-hi correccions.

Al Japó, les targetes de visita (anomenades meishi; fonèticament, ‘may-shi’) són
una part important de les interaccions comercials, no tan sols de les trobades
personals. Gairebé tothom té els seus propis meishi, ja siguin personals o
empresarials, des del moment en què són estudiants.

És important assegurar-se que l’empresa i el càrrec que es té es publiquen de
manera destacada a la targeta. S’ha d’agafar la targeta de visita amb les dues mans
i acceptar les targetes d’altres també amb les dues mans, agafant les cantonades
inferiors. Després de lliurar la vostra targeta s’ha de fer la reverència i presentar-se
dient el nom, l’empresa i el càrrec (la reverència desapareix a favor de l’encaixada
de mans quan es tracta d’estrangers).

La targeta de visita s’ha de presentar en primer lloc a la persona amb un càrrec
més alt. Quan es reben s’ha de tenir un moment per mirar-les. A continuació es
posa la targeta en un estoig de cartolina (preferiblement) o a la cartera, amb cura.
No es pot guardar a la butxaca dels pantalons. No s’ha d’escriure a la targeta de
visita d’un altre, ni tampoc doblegar-la. Encara que es practica principalment en
empreses japoneses, entre japonesos, els subordinats presenten les seves targetes
de visita mantenint-les per sota de les dels seus superiors.
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Tipus psicològics

El psiquiatre i psicoanalista suís
Carl G. Jung, fundador de la

psicologia analítica, va
classificar les persones en vuit

tipus, segons la seva psicologia:
reflexiu-extrovertit,
reflexiu-introvertit,

sentimental-extrovertit,
sentimental-introvertit,

perceptiu-extrovertit,
perceptiu-introvertit,
intuïtiu-extrovertit i

intuïtiu-introvertit.

A l’Índia s’ha de posar qualsevol títol universitari o informació d’honors a la
targeta de visita, i s’ha de fer servir la mà dreta per presentar-la i acceptar-la. I
atès que l’anglès es parla molt sovint, no hi ha cap necessitat de traduir la targeta
a l’hindi o al dialecte local.

Al Regne Unit i a Amèrica, l’intercanvi de targetes de visita és bastant informal i no
requereix molta cerimònia. Les targetes comercials es poden col·locar directament
a la butxaca si és necessari, encara que s’han de mantenir ordenades i presentables.
Només cal lliurar targetes de visita als contactes comercials o a les persones que es
presenten primer. I normalment, les targetes de visita no s’utilitzen en situacions
personals.

A Europa occidental no s’han de passar mai les targetes de visita com si s’estigués
barrejant una baralla de cartes, i mai s’han de posar les cartes en una pila en la
taula d’una recepció.

Als països islàmics s’ha de presentar sempre i acceptar targetes de visita amb la
mà dreta.

2.4 Equips de treball multiculturals

Les persones que comparteixen una cultura, en general, comparteixen una ètica
de treball. Però quan es treballa amb una altra cultura trobem diferents regles.
Per esbrinar quines són ens hem de fer les següents preguntes:

• Com està seleccionat l’equip?

• Qui el condueix i com?

• Quin és el procés de treball en equip?

• Quin és el paper de l’individu a l’equip?

• Quins són els factors motivacionals de l’equip?

• Com funcionen les reunions d’equips?

• Quins han de ser els resultats de l’equip?

• Com es donen comentaris a l’equip?

En qualsevol equip de treball s’identifiquen dos elements essencials per crear un
equip d’èxit: les diferents psicologies de les persones implicades i l’evolució de
l’equip de treball. En primer lloc s’han d’incloure diferents tipus psicològics de
persones. I en segon lloc, l’equip ha de poder experimentar les quatre etapes de
l’evolució conegudes com a formació, dinàmica, normes i execució.

Dit d’una altra manera, l’equip es reunirà, decidirà com funcionarà, passarà per un
procés d’ajustament a mesura que la gent s’acostumi a treballar entre si i, finalment,
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actuarà a mesura que estableixin noves normes. Tots els equips, segons la teoria,
passen per aquest procés per aconseguir l’èxit. Però en equips internacionals i
multinacionals s’han de tenir en compte un conjunt addicional de factors donats
per les diferències culturals de cada membre de l’equip; per aquesta raó, és
important respondre a les preguntes plantejades amb anterioritat.

En general hi ha dos tipus d’equip en negocis internacionals: els equips multi-
nacionals i els equips virtuals o a distància (Virtual Distributed Teams, VDT, en
anglès).

2.4.1 Equips multinacionals

Els equips multinacionals són aquells equips de treball formats per persones de
diferents països. Les diferències amb els equips formats per persones de la mateixa
nacionalitat es manifesten en tres àrees: la jerarquia, la creació d’equips i la
resolució de problemes.

Per descomptat, com més experiència internacional tingui cada directiu, més fàcil
serà establir una relació laboral fluida.

Exemple d’equip multinacional

Deu treballadors d’una empresa farmacèutica del Regne Unit es reuneixen un dia en un
hotel al costat del riu Tàmesi, prop de Londres. El seu departament fa assajos clínics sobre
medicaments que es comercialitzaran si les proves són reeixides, i el que és interessant
sobre el grup és que provenen de set nacionalitats diferents. El líder de l’equip és americà,
hi ha dos australians, tres britànics, un suec, un colombià, un alemany i un francès, i
cadascun té una experiència de gestió i un nivell d’experiència internacional diferent.

Els australians, els britànics i els suecs utilitzen una estructura de gestió molt més plana i
amb un estil jeràrquic més igualitari que el francès, l’alemany i el colombià.

El colombià pot trobar dificultats per establir relacions amb els australians, els britànics,
els suecs i els alemanys (que basen el seu treball en les tasques que cal realitzar), però
formarà una bona relació amistosa amb el francès.

Els australians, els britànics i l’alemany, així com el francès i el colombià, no tindran por dels
conflictes en les reunions de l’equip, però els suecs esperen que els conflictes s’eliminin
fora de la reunió.

Pel que fa a la solució de problemes, els alemanys passen molt de temps preparant-se
i treballant on resideix el problema, mentre que els britànics i australians immediatament
podran trobar-hi solucions. Prendran un enfocament pragmàtic, mentre que el colombià i el
francès establiran una plantilla que després implementaran per resoldre el problema.

Per al líder de l’equip nord-americà, orientat a l’acció, pragmàtic, directe i relativament
igualitari, el “temps és diners”; el seu treball serà, en primer lloc, entendre el seu propi estil
i adaptar-se als requeriments del lideratge de l’equip.
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2.4.2 Equips virtuals o a distància (VDT)

En treballar en VDT, el repte és comprendre els diferents estils de comunicació.
D’altra banda, és important que el líder de l’equip virtual estableixi les bases de
la comunicació, què es necessita explicar i què no, i establir la logística de la
teleconferència i la videoconferència.

Exemple d’equip virtual (VDT)

Els membres del departament de recursos humans en una companyia de dret internacional
es reuneixen només una vegada a l’any, en una conferència anual a Texas. Els sis membres
de l’equip tenen base a Toronto, Londres, Moscou, Delhi, Hong Kong i Sydney. El seu
llenguatge comú és l’anglès, però dos són nord-americans, i hi ha un canadenc, un rus, un
xinès i un indi. Es comuniquen electrònicament, utilitzant trucades telefòniques basades en
Internet (Skype), correus electrònics, telefonia convencional i videoconferència.

Els nord-americans i els canadencs són parlants nadius d’anglès i poden plantejar
problemes de comprensió per als seus homòlegs no nadius de parla anglesa, especialment
mitjançant l’ús de l’argot, les sigles i les inicials. La regla és no utilitzar-los mai sense
explicar-los o expandir-los.

L’altra gran diferència és que els russos, els xinesos i els indis voldran donar a conèixer el
context de la situació que cal tractar i poden explicar-ho en certa mesura abans de donar el
seu punt de vista, mentre que els nord-americans i el canadenc donaran primer el seu punt
de vista i després explicaran el context i els antecedents. Els russos, els xinesos i els indis
poden sentir que no reben la informació de fons que necessiten dels col·legues canadencs
i nord-americans. En l’altre costat, els canadencs i els nord-americans poden sentir que
estan rebent massa informació i perdent el temps.
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3. Tècniques de negociació internacional

Una negociació esdevé internacional quan les parts implicades pertanyen a cultu-
res diferents i, per tant, no comparteixen les mateixes formes de pensar, sentir i
comportar-se. De fet, el significat del terme negociació i el que connota pot variar
significativament d’una cultura a una altra.

Les negociacions globals contenen tota la complexitat de la negociació nacional,
amb la dimensió afegida de la diversitat cultural. Totes les negociacions globals
són interculturals; per tant, les negociacions internacionals poden ser molt com-
plexes, ja que cada cultura té un enfocament propi i no tan sols sobre el procés de
negociació, sinó també sobre les pràctiques, les idiosincràsies i les expectatives
individuals.

Exemple de diferències culturals: arribar a un acord

Cada cultura és coherent amb les seves pròpies normes, valors, lleis i creences, i aquests
afecten el resultat de l’acord fins al punt que els membres de diferents cultures se centren
en diversos aspectes d’un acord; per exemple, un pot centrar-se en el costat legal i l’altre
en els aspectes personals. En algunes cultures, la documentació de l’acord (el contracte de
compravenda, per exemple) és primordial, mentre que en d’altres la relació que s’estableix
durant el procés i la implementació real de l’acord són l’aspecte bàsic. Per exemple, els
nord-americans negocien un contracte, mentre que els japonesos negocien una relació
personal. Tot això es deu a les diferències en valors i normes culturals que es deriven de
les diferències entre cultures individualistes, com ara els EUA i les cultures col·lectivistes
com el Japó.

Les negociacions internacionals consumeixen molt de temps als negociadors i la
negociació es considera una de les habilitats més importants per als gerents de
companyies globals. La negociació cara a cara o a través dels nous mitjans de
comunicació a distància (videoconferència) s’estan estenent cada cop més entre
petites empreses, empreses internacionals i multinacionals.

Les negociacions es duen a terme per a nombrosos propòsits: empreses conjuntes
internacionals (joint ventures, en anglès), acords de llicència, relacions entre
venedors i compradors, fusions i adquisicions... Els gerents d’empreses globals
gasten més del 50 per cent del seu temps en negociacions internacionals, i això
il·lustra la importància de la negociació intercultural.

3.1 Tipus de negociació

Es considera que hi ha set tipus de negociació en funció de l’estil o el resultat per
a les parts. És important tenir en compte enfront de quin tipus de negociació ens
trobem, atès que cadascun exigeix una estratègia diferent. I també cal tenir clar
que durant una negociació aquesta pot canviar de tipus o fins i tot donar-se dos
tipus de negociació alhora (per exemple, Win-Win i col·laborativa). Vegem-les
detingudament:

Què entenem per negociar?

Els nord-americans consideren
que les negociacions són una
oportunitat per resoldre
problemes. En canvi, en les
cultures japonesa, xinesa i
mexicana consideren les
negociacions com una manera
d’establir una relació l’objectiu
principal de la qual no és
resoldre problemes.
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• Negociacions Win-Lose (guanyar-perdre). En la teoria del joc s’anomena
una negociació de guanyar-perdre a una negociació de suma zero. Una
analogia comuna és dividir un pastís. El pastís no es fa més petit o més
gran, es negocia per decidir qui aconsegueix el tall més gran. Davant
d’una negociació Win-Lose, l’estratègia consisteix a determinar els requisits
mínims que l’altra part pot acceptar. De moment suposen una gran part de
les negociacions.

• Negociacions Win-Win (guanyar-guanyar). Seguint l’analogia del pastís,
les negociacions Win-Win consisteixen a expandir el pastís, fer-lo més gran.
Les negociacions salarials i les vendes solen considerar-se Win-Win. En
aquest tipus de negociació s’ha de fer tot el possible per mantenir les
negociacions amistoses i constructives, de manera que l’acord beneficiï
totes les parts i es pugui continuar la relació en operacions futures. Es tracta
d’un tipus de negociació que cada vegada té més importància atès el resultat
global.

• Negociacions Lose-Lose (perdre-perdre). Les negociacions Lose-Lose
impliquen una situació en què tothom perd. Les demandes són un tipus de
negociació Lose-Lose. Aquestes negociacions poden esdevenir ràpidament
amargues i contradictòries. Tot i que les dues parts perdran, és important
intentar mantenir un enfocament col·laboratiu.

• Negociacions adverses. Les negociacions adverses són de gran competitivi-
tat. Les negociacions de Win-Lose i Lose-Lose són propenses a convertir-se
en adverses. Ningú vol perdre, i això suposa una intensa competència. En
alguns casos, les negociacions Win-Win també són adverses. Per exemple,
les negociacions de vendes sovint es converteixen en adverses (client versus
venedor). En casos extrems és possible que els negociadors no estiguin
interessats a guanyar. En el seu lloc, poden buscar maximitzar les pèrdues
de l’altra part. Les negociacions entre rivals polítics poden esdevenir
destructives d’aquesta manera.

• Negociacions col·laboratives. Les negociacions col·laboratives són crea-
tives i amigables. Per exemple, les negociacions d’associació comercial
sovint són col·laboratives. Les negociacions Win-Win en les quals s’espera
obtenir grans victòries per a totes les parts tendeixen a ser col·laboratives.
Les negociacions col·laboratives es basen en tècniques persuasives, l’opti-
misme i la creativitat.

• Negociacions amb múltiples parts. Les negociacions entre múltiples parts
de diversos països són negociacions complexes. Poden ser extremament
desafiants i poden trigar anys a completar-se. Els tractats internacionals
entre diferents nacions són sovint amb múltiples parts. Aquest tipus de
negociació requereix tècniques diplomàtiques avançades.

• Negociació de mala fe. La negociació de mala fe es produeix quan una part
fa compromisos que no té intenció de mantenir. La negociació de mala fe
s’utilitza sovint com una tàctica de retard o distracció. Per exemple, un país
pot signar un tractat mediambiental sense intenció d’aplicar-lo només per
alleujar la pressió política dels seus ciutadans. Si se sospita que l’altra part
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està negociant de mala fe és hora de començar a pensar a imposar sancions
en cas de no-compliment de l’acord.

3.1.1 Formats de negociació

Tot i que hi ha molts tipus de negociacions, només hi ha dos formats principals en
què aquestes es duen a terme: el distributiu i l’integratiu.

La negociació distributiva, també coneguda en anglès com a Positional Bar-
gaining o Distributive Negotiation, implica argumentar en funció d’una posició.
Cada part pren una posició extrema en funció de les seves necessitats i limitacions.
Aquestes posicions gairebé sempre es troben en extrems oposats. Les parts tracten
la negociació com un joc de “suma nul·la” en el qual només una de les parts pot
guanyar la negociació.

Començant per una posició inicial extrema, les parts es veuen obligades a fer
concessions per arribar a un acord. Com més petites siguin les concessions fetes
per una part, més victoriosa se sentirà. Començant per posicions extremes i fent
només petites concessions, les negociacions es tornen tenses. La negociació es fa
hostil i les comunicacions poden comportar amenaces i manca de transparència.
La manca de confiança apareix, i el futur de la relació es pot posar en perill.
A mesura que la negociació continua, les parts enforteixen les seves posicions,
negant-se a canviar d’opinió. Les parts es comprometen fermament amb una
posició i només se centren en els seus propis objectius.

Malgrat els seus defectes, hi ha un temps i un lloc per a la negociació distributiva.
Aquest tipus funciona millor quan es tracta de regatejar el preu o actuant en
una situació de crisi immediata. La negociació distributiva es caracteritza per
l’analogia del pastís, en què cada part està competint per la part més gran.

La negociació integradora, també coneguda en anglès com a Principled Nego-
tiation o Integrative Negotiation, és un altre format de negociació en el qual les
parts treballen conjuntament per forjar un acord de creació de valor que permeti a
ambdues parts estar contentes amb el resultat i amb l’estat de la relació.

La negociació integradora crea un entorn de col·laboració en el qual les parts
estableixen interessos compartits i treballen conjuntament per construir solucions
mútuament beneficioses. Les parts es poden entendre i confiar entre si i això els
permet ser creatives per resoldre el problema compartit. En lloc de pensar en
posicions, les parts pensen en termes d’interessos i problemes. I en lloc d’un joc de
suma zero, la negociació integradora comporta que la relació entre les dues parts
no sigui pitjor que quan van començar la negociació. La negociació integradora
també es pot caracteritzar per una analogia de pastissos: cada part col·labora amb
l’altra per intentar crear un pastís més gran i beneficiós, el qual poden compartir,
i que és més gran que dos pastissos individuals.

Jocs de "suma nul·la" o
"suma zero"

Són aquells on el guany o pèrdua
d’un participant s’equilibra amb
exactitud amb les pèrdues o els
guanys dels altres participants.
És a dir, si se suma el total dels
guanys dels participants i es resta
les pèrdues totals, el resultat és
zero. És propi de jocs
individuals no cooperatius, com
són els escacs o el pòquer.
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3.1.2 Estils de negociació personals

A més dels formats de negociació distributiva i integradora, cada individu té el seu
propi estil de negociació. Hi ha cinc estils de negociació principals, que tracten els
conflictes d’una manera diferent. Cada estil té els seus avantatges i desavantatges,
i a l’hora d’elegir un estil és fonamental tenint en compte tant l’estil de l’altre
negociador com el tipus de negociació. Vegem-los detingudament:

• L’estil competitiu és l’estil més conflictiu. Els negociadors que l’utilitzen
veuen les negociacions com a competicions que tenen guanyadors i perde-
dors. L’estil competitiu funciona millor quan es necessita una negociació
ràpida o quan no hi ha moltes variables en joc, com ara simplement negociar
el preu d’un producte. No obstant això, l’estil competitiu no funciona bé
quan s’utilitza contra un altre negociador que també utilitza aquest estil, i
sovint es produeix un bloqueig i les relacions es desborden o fins i tot arriben
a ser hostils.

• L’estil acomodatiu és un estil submís, l’oposat de l’estil competitiu.
Aquests negociadors estan preparats i disposats a donar informació i a fer
concessions. Sovint deixen que l’altra part de la negociació guanyi en
determinades qüestions. Això pot ser perillós en la negociació quan l’altra
part utilitza un estil competitiu. Tanmateix, posen la relació com una de
les primeres prioritats, i aquest estil pot tenir un gran èxit quan s’han de
restablir les relacions o el seu manteniment és crític. Tret que la situació
impliqui una crisi en una relació necessària per a l’empresa, les estratègies
acomodatives s’han d’utilitzar amb moderació: donar massa concessions o
massa informació en una negociació pot conduir a un resultat no adient.

• L’estil evitatiu és agressiu passiu i tendeix a amagar els problemes més que
no pas a enfrontar-los. Els evitadors solen ser menys transparents i honestos,
i les línies de comunicació amb l’altra part de la negociació poden ser febles.
Moltes vegades, aquest estil és emprat pels negociadors que no responen bé
a conflictes o a agressions. Dit això, un estil evitatiu té avantatges en una
negociació molt emotiva. Els evitadors poden evitar confrontar emocions i
passions i, en lloc d’això, centrar-se en els objectius racionals per arribar a
un acord. L’estil evitatiu també funciona bé quan la negociació és simple o
trivial. Tanmateix, a causa de problemes de comunicació, l’estil evitatiu té
la capacitat de provocar bloqueig i ressentiment, així com relacions tenses.
En el cas de trobar-se davant d’aquest estil en una negociació i que aquestes
es tornin complicades, s’ha de considerar fer un descans en la taula de
negociacions per pensar en l’estratègia abans de tornar a les negociacions.

• L’estil compromès consisteix a trobar-se a mig camí. Un costat fa algunes
concessions, mentre que l’altre en fa unes altres. Aplicant l’analogia del
pastís, aquí es tracta de dividir-se el pastís, però sense competir. Al final
no hi ha guanyadors clars, sinó que es produeix el que es considera un
resultat just. Les parts tendeixen a començar en posicions extremes i després
es dirigeixen cap al centre. Aquest estil s’utilitza sovint en la negociació
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distributiva. Funciona bé quan hi ha restriccions de temps o hi ha una relació
contínua i forta amb l’altra part. Aquest format ajuda a mantenir relacions
fortes i els acords solen ser més òptims per a ambdues parts.

• L’estil col·laboratiu consisteix a garantir que es compleixin les necessitats
de les dues parts. Les parts exploren com crear un valor comú i col·laborar
en una solució. La col·laboració té a veure amb la creació de valor
i és encoratjada per aquells que donen suport al format de negociació
integradora. Els col·laboradors expandeixen el pastís i s’esforcen per arribar
a un acord òptim que maximitzi les rendibilitats de tots. Aquest estil és
excel·lent a l’hora de formar forts vincles o mantenir bones relacions. No
obstant això, l’estil de col·laboració és l’estil mentalment més esgotador.
També requereix la màxima preparació. A més, tampoc no funciona amb
els negociadors d’estil competidor, ja que poden intentar aprofitar-se de
la situació. A més, els col·laboradors han de tenir cura de la quantitat
d’informació que es comparteix per evitar que l’altra part s’aprofiti. Si
en una negociació coincideixen dues parts amb un estil col·laboratiu ens
trobem davant d’una negociació col·laborativa en si mateixa.

3.1.3 Estils nacionals de negociació

Un dels principals errors a la negociació internacional és la manca d’adaptació
del negociador internacional en dues àrees. Per una banda no s’adapta a les
propostes i a l’estil negociador de la cultura a la qual pertany l’altra part, i
per l’altra no dóna arguments tenint en compte els interessos de l’altra part.
Per tant, és imprescindible que un negociador internacional conegui els estils
nacionals de negociació de les parts amb qui negocia.

La negociació als EUA

Es pot pensar que els negociadors estatunidencs són prepotents, poc sofisticats i
amb plantejaments molt directes. Però no se’ls ha de subestimar, atès que són la
potència número 1 en negociació. Se senten còmodes amb un estil de negociació
competitiu, i els agrada utilitzar tàctiques del tipus “agafar-ho o deixar-ho” (take
it or leave it, en anglès). Per als estatunidencs, una proposta és bona quan més
ràpidament proporciona beneficis per a l’empresa. Es fan poques concessions en
la negociació, i normalment cap al final. Regatejar el preu no és costum. Això
comporta que les negociacions siguin molt ràpides. Tenen autoritat per prendre
decisions i esperen que l’altra part en la negociació també la tingui, no els agrada
haver d’esperar que consulti els superiors sobre el tancament de l’acord. Són molt
professionals, i aquesta característica es molt valorada.

D’altra banda, les empreses americanes són bastant accessibles, i es pot concertar
una reunió sense tenir cap contacte previ. Resulta important enviar catàlegs i
informació sobre l’empresa abans de la reunió, fins i tot una oferta per veure
si el preu es troba dins de les opcions i no perdre el temps. S’ha d’anar a les
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reunions amb bon material promocional i amb una presentació ben preparada.
S’ha d’utilitzar un llenguatge clar i directe, si no poden perdre confiança. I és
important contractar un bufet d’advocats estatunidenc, atès que són molt legalistes
i propensos al litigi.

La negociació al Regne Unit

L’edat del negociador és important, i prefereixen negociar amb executius sènior.
Tenen un estil indirecte; per tant, en les primeres etapes de la negociació no donen
la seva opinió sobre les ofertes presentades, sinó que fan petites insinuacions.
S’ha d’estar molt atent i llegir entre línies. Però una vegada s’arriba a un acord
no dubten a ser totalment francs i directes. L’humor està molt present en les
negociacions, i s’utilitza per tal de mostrar allò totalment oposat al que es vol
dir o per no explicar allò que és obvi; d’aquesta manera es mostra desacord o
contrarietat i s’intenta debilitar els arguments de l’altra part. De la mateixa manera
que els estatunidencs, no són propensos al regateig i estan més interessats en els
resultats a curt termini.

A l’hora de prendre una decisió tenen en compte totes les persones implicades, i
no adopten les decisions en solitari; per tant, les negociacions tendeixen a dilatar-
se en el temps. Les reunions s’han d’establir amb una antelació de dues setmanes.
La millor manera de contactar amb una empresa és mitjançant una tercera part,
i si no es té cap contacte és millor dirigir-se a l’empresa en general que a una
persona o departament concret. El tracte és fred, distant i professional, i no és
necessari establir una agenda per a la reunió. Les reunions comencen i acaben
amb una conversa banal, es parla del temps, del trànsit i del viatge, però mai de
temes personals.

La negociació a França

Les negociacions són lentes, i una tàctica molt utilitzada és fer que l’altra part
presenti primer els seus arguments (d’aquesta manera queda debilitada). La
negociació és formal i reservada, no es fan preguntes personals. Es fonamental
presentar arguments analítics i lògics amb una bona utilització del llenguatge i la
retòrica (aspectes molt valorats pels francesos). Es negocia punt per punt i cada
part exposa els seus raonaments. Els agrada el debat, però no les discussions
tenses. Igual que als estatunidencs, no els agrada el regateig i volen que l’altra
part tingui autoritat suficient per tancar l’acord. Són negociadors col·laboratius i
cerquen relacions a llarg termini.

Per tal de ser rebut per una empresa francesa s’ha de cridar la seva atenció amb
documentació detallada (preferiblement en francès) sobre la companyia i els seus
productes i una explicació acurada del motiu de la reunió. En el llenguatge
escrit són molt nacionalistes i no han adoptat anglicismes comuns en el comerç
internacional (marketing en anglès és mercatique en francès) .
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La negociació a Alemanya

En ocasions és aconsellable entrar de la mà d’un agent comercial, que a Alemanya
solen se multicartera (representen diversos productes d’un mateix sector), atès que
es tracta d’un mercat d’una mida gran. Tenen un estil de negociació col·laboratiu i
les decisions es prenen de forma consensuada, i per aquest motiu són llargues. La
qualitat, el servei i el preu són elements essencials. Als negociadors alemanys
no els interessen les relacions a curt termini, sinó a mitjà termini, i per tant
la creació de relacions és important. La conservació del medi ambient és un
aspecte important per a ells; per tant, mostrar preocupació i explicar les polítiques
de reciclatge, d’eliminació de residus i d’embalatges és fonamental durant la
negociació, així com portar material promocional en paper reciclat.

Les reunions s’estableixen amb anterioritat (almenys tres setmanes) i al més alt
nivell, i la puntualitat és primordial, així com la preparació de la l’agenda i seguir-
la amb rigorositat. No s’han de fixar reunions fora de l’horari de treball ni en cap de
setmana o vacances. Les xerrades introductòries són curtes. En les presentacions
s’han de donar detalls sobre els productes i no parlar de generalitats de l’empresa, i
s’ha de donar resposta a les preguntes que fan en el moment, no s’han de deixar les
contestacions per quan s’ha tornat a la central i es pot consultar amb els superiors.

La negociació a Suècia

Els executius suecs són bastant accessibles i és fàcil concertar reunions de negocis;
encara així, s’han de concretar amb tres setmanes d’antelació i la puntualitat
és fonamental. És important enviar abans un dossier de l’empresa i fins i tot
demanen una proposta d’oferta per saber si val la pena reunir-se o no. Tenen un alt
coneixement de l’anglès. Les reunions són ràpides i formals, i es va directament
a l’objectiu de la negociació sense xerrada prèvia. Les presentacions han de
ser detallades. S’ha de mostrar una bona imatge d’empresa i de marca, és més
important que tenir bons productes. Es negocia amb els comandaments intermedis,
que tenen una bona formació tècnica. Busquen relacions a llarg termini i són fidels
als proveïdors de la seva confiança. Els contractes són molt detallats i s’espera que
es compleixi amb les estipulacions pactades. Entrar en el mercat suec és una bona
targeta de presentació per entrar en altres mercats escandinaus.

La negociació al Japó

La puntualitat i la rigorositat a l’hora de complir amb els horaris de les reunions
és encara més estricte al Japó que a Alemanya, igual que el seguiment dels punts
establerts a l’agenda, i la conversa introductòria també és curta. S’ha de parlar a
poc a poc, amb pauses i amb vocabulari senzill, atès que el seu nivell d’anglès no
és gaire elevat. És millor que a la negociació hi vagin almenys dues persones, ja
que per la part japonesa hi anirà més d’una persona. El material promocional ha
d’estar com a mínim en anglès, i si és possible en japonès, i s’ha de portar una
còpia per a cada persona. Les reunions són molt formals, amb absència d’humor.
Les relacions personals, al contrari que a Alemanya, són molt importants, primer



Negociació Internacional 56 Procés de comunicació i negociació internacional

es fa amistat i després negocis. Les negociacions comencen amb representants
d’alt nivell de l’empresa i continuen amb representants del nivell intermedi. Les
relacions comercials es plantegen a llarg termini, cinc anys com a mínim. I l’acord
culmina amb un contracte, encara que per als japonesos el compromís verbal i la
confiança personal són de gran importància.

La negociació a la Xina

La grandària del mercat i el potencial de compra avalen la fama dels negociadors
xinesos, considerats com dels millors del món. Les presentacions s’han de basar
en fets tècnics i objectius, i s’ha de remarcar la idea de cooperació i la voluntat
d’establir relacions duradores. Les relacions personals, igual que al Japó, són
molt importants, i les negociacions també es fan en grup. Es necessita l’ajuda
d’un agent local per contactar i passar les traves administratives. En la negociació,
aquelles coses que el negociador xinès no diu solen ser més importants que les
que diu. En cada aspecte tractat s’han de fer concessions; per tant, s’ha d’establir
un marge de negociació ampli. Les decisions es prenen per consens. Els xinesos
entenen el contracte com l’inici de la relació, i per tant en futures comandes es
tornaran a negociar els termes de nou.

La negociació a l’Índia

El conjunt empresarial a l’Índia és molt complex, i per tant s’aconsella la
utilització d’un intermediari per començar els contactes. Valoren molt la relació
qualitat-preu, de manera que les ofertes han de ser competitives. El regateig en el
preu és una tàctica comuna en les negociacions, i per evitar-lo es poden concedir
millores en el finançament. Les negociacions es porten a terme al més alt nivell de
representació de l’empresa, i el procés de negociació és lent. No s’han d’utilitzar
tàctiques de confrontació o pressió. Els acords s’han de plasmar per escrit en
un contracte que s’ha de redactar en l’idioma local i en anglès. S’ha d’anar amb
compte, perquè existeixen moltes diferències culturals i regionals dins del país, per
tant una estratègia que ha funcionat amb èxit en una ciutat no té per què funcionar
en una altra.

La negociació a l’Argentina

Es recomana accedir al mercat argentí mitjançant un representant. Les activitats
socials són molt importants, i per tant s’ha de dedicar temps a les relacions
personals. S’ha de ser puntual en les reunions, encara que l’altra part pot arribar
30 minuts tard. La negociació és formal i comença amb una xerrada sobre temes
generals que pot durar uns 15 minuts. La negociació és distesa, de manera que les
tècniques de confrontació i pressió no s’han d’utilitzar. Les decisions es prenen al
més alt nivell de direcció. Demanen concessions a cada punt de la negociació, cosa
que fa allargar el procés. S’aconsella redactar un contracte per plasmar l’acord.
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La negociació al Brasil

És recomanable tenir un contacte local per comprovar la solvència de l’empresa
i portar a terme les tasques administratives. El procés de negociació és lent, i
abans d’arribar a un acord s’ha d’establir una relació de confiança. Les tàctiques
de pressió i el regateig no donen bons resultats, i les concessions es fan al final
de la negociació. Igual que a l’Argentina, les decisions es prenen al més alt
nivell. Cobrir el risc comercial (d’impagament) és essencial. Per a la redacció
del contracte s’aconsella contractar un advocat local, i es redactarà en portuguès
i utilitzant la moneda local (el real) sempre que el contracte s’hagi de dur a terme
a Brasil (per normativa).

La negociació a Mèxic

Les negociacions són lentes, i s’ha d’establir primer una relació personal i de
confiança. Hi ha una xerrada informal abans de començar la negociació, i durant
aquesta es barregen comentaris personals. Ateses les deficients estructures de
distribució, es recomana contractar un representant, això sí, sense exclusivitat, per
la gran extensió del país. S’han de contractar també els serveis d’un agent de
duanes professional per agilitzar els tràmits d’importació, que poden ser lents, i a
més s’han de complir les Normes Oficials Mexicanes (NOM).

D’altra banda, no s’ha d’establir una agenda per a la negociació; els diferents
aspectes de la mateixa es van tractant en funció de l’ordre en què surten. El ritme
de la conversa és lent i el to més baix, i s’utilitzen els silencis per pensar el que es
dirà o prendre decisions, que no s’han d’interrompre. En les ofertes inicials s’ha
de preveure un ampli marge de negociació, atès que el regateig és una tàctica molt
utilitzada. Les decisions es prenen al més alt nivell i els contractes es redacten de
forma general, els consideren com a objectius a assolir i no com a compromisos
d’obligat compliment.

La negociació a Rússia

L’estratègia negociadora russa és Win-Lose, per tant s’han de ressaltar els beneficis
de la cooperació per a les dues parts. La presentació de l’empresa ha de ser simple
i de fàcil comprensió, s’ha de buscar una bona primera impressió més que donar
dades exhaustives, i el material s’ha de donar en rus. El coneixements d’idiomes
estrangers és baix, de manera que és important treballar amb intèrprets, i si és
possible un de confiança (millor que utilitzar els seus). Les reunions es veuen
interrompudes amb freqüència, s’ha de tenir paciència. Solen utilitzar tàctiques
de negociació agressives, i en aquests casos s’ha de mantenir la calma i esperar
que suavitzin el discurs. Com que la negociació és dura, fan poques concessions i
demanen grans millores per a elles, per tant s’ha de començar amb un gran marge.

Alhora, es negocia al més alt nivell de decisió i al final de les reunions de certa
importància és comú redactar una acta (protokol) amb els temes que s’han discutit
i els acords als quals s’ha arribat, que s’ha de revisar i signar. En la redacció del
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contracte s’ha de tenir present que el marc legal de relacions empresarials no està
molt desenvolupat a Rússia, i per això és convenient pactar que els conflictes es
resoldran mitjançant l’arbitratge d’una institució en un tercer país.

La negociació al Marroc

S’han d’establir relacions personals fermes abans de començar la negociació, la
qual cosa fa que aquesta sigui lenta. Abans de començar la negociació es parla de
la família, la feina i altres temes, s’ha de buscar un clima de confiança i relacions
a llarg termini. Les negociacions es desenvolupen fonamentalment en francès,
encara que en les principals ciutats es parla indistintament l’anglès i el francès, i
en la zona nord (Tànger i Tetuan) es parla el castellà. Els canals de distribució
estan poc desenvolupats, per tant es recomana la venda mitjançant un distribuïdor
o establint una filial comercial. El preu constitueix l’eix central de la negociació,
i no s’han d’utilitzar tècniques agressives. Les negociacions es porten a terme al
més alt nivell de decisió. La utilització del temps és flexible, sobretot quan es parla
de terminis. I s’utilitzen els models de contractes europeus sense la necessitat que
intervinguin advocats.

La negociació a l’Aràbia Saudita

Per entrar al país es necessita un visat, que requereix de la invitació d’una empresa
local, i es recomana buscar un agent local per accedir al mercat. Les reunions
es planifiquen amb un mes d’antelació i s’ha de ser puntual, encara que l’altra
part arribi tard o canviï la reunió per un altre dia en l’últim moment; a més,
les interrupcions durant les negociacions són comuns, s’ha de mantenir la calma.
És importar establir una relació personal abans de començar la negociació. El
regateig és una tècnica molt utilitzada, i per tant la negociació ha de començar
amb un ampli marge per tal de poder fer concessions.

La negociació a Sud-àfrica

Es recomana entrar al país utilitzant un agent o distribuïdor, i n’existeixen de dos
tipus: els locals i d’altres de més grans que cobreixen tot el país i a vegades països
propers com Namíbia o Zimbabwe. Les decisions es prenen al més alt nivell.
En les reunions s’ha de ser puntual i la negociació comença després d’una petita
xerrada informal. L’estil de negociació és amistós però formal, i no és convenient
utilitzar tàctiques de venda agressives o de pressió.

3.2 Tàctiques de negociació

La negociació inclou tàctiques verbals, no verbals i de situació. La utilització
d’aquestes tàctiques no és igual en totes les cultures. Les cultures individualistes
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que representen australians i nord-americans consideren que les tàctiques verbals
són més importants, mentre que les persones de cultures col·lectivistes, com els
asiàtics, prefereixen tàctiques no verbals durant les seves negociacions intercultu-
rals. Vegem-les detingudament:

• Tàctiques verbals: els negociadors utilitzen moltes tàctiques verbals. Algu-
nes de les tàctiques més habituals utilitzades en les negociacions inclouen
promeses, amenaces, recomanacions, advertències, recompenses, càstigs,
recursos normatius, compromisos, preguntes i ordres. L’ús i el significat
de moltes d’aquestes tàctiques varien entre cultures. Els guanys d’un
negociador augmenten quan es fa una gran oferta inicial, planteja moltes
preguntes i no adquireix molts compromisos verbals fins al final del procés
de negociació. En resum, el comportament verbal és crític per a l’èxit de
les negociacions.

• Tàctiques no verbals: el comportament no verbal representa una comunica-
ció que no sigui verbal. Inclou com els negociadors expressen les paraules
més que les paraules en si mateixes. El comportament no verbal consta
del to de veu, les expressions facials, la distància corporal, l’aparença, els
gestos, el ritme, els silencis i els símbols. El comportament no verbal
transmet diversos missatges, molts d’ells a un nivell subconscient. Els
negociadors sovint responen de manera més emocional i amb més força
al missatge no verbal que al verbal. Igual que amb el comportament verbal,
el comportament no verbal també difereix considerablement entre cultures.

Exemples de llenguatge no verbal

Els japonesos utilitzen més el silenci, els nord-americans l’utilitzen de manera moderada, i
els brasilers gairebé mai. Els nord-americans sovint responen al silenci assumint que l’altra
part no està d’acord o no ha acceptat la seva oferta, i a més tendeixen a discutir i a fer
concessions en resposta al silenci. Aquesta resposta no causa problemes en la negociació
amb els brasilers (atès que els brasilers no utilitzen el silenci), sinó que els desavantatges
són greus quan es tracta de negociar amb japonesos. Mentre que els japonesos consideren
silenciosament l’oferta dels nord-americans, aquests interpreten el silenci com a rebuig i
responen fent concessions.

• Tàctiques de situació: un altre conjunt de tàctiques generalment utilitzades
es podria classificar com a tàctiques de situació, que inclouen la ubicació,
els terminis i la disposició física.

– Ubicació. On s’ha de celebrar la negociació és una consideració
important per conduir una negociació amb èxit; sempre és millor
estar a l’escenari propi, ja que és conegut i genera seguretat. Tot i
això, la majoria dels negociadors seleccionen llocs neutres per a les
negociacions, i els actes socials (com el dinars o sortides empresarials)
s’han convertit en una característica principal de la ubicació neutral,
que les parts de la negociació utilitzen principalment per familiaritzar-
se amb els membres de l’equip contrari. Per exemple, els empresaris
japonesos gasten gairebé el 2% del seu PNB en accions per entretenir
els clients. Un benefici de la ubicació neutral és que totes les parts
tenen un accés limitat a la seva oficina d’origen per rebre informació i
consells de negociació per obtenir un avantatge sobre l’altra part.
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– Terminis. És una tàctica de negociació important quan una de les
parts de la negociació està sota una restricció de temps. La durada
d’una negociació pot variar notablement entre cultures. Els nord-
americans són particularment impacients, i sovint esperen que les
negociacions tinguin una durada mínima. Durant les converses de
pau de París dissenyades per negociar la fi de la Guerra de Vietnam,
l’equip nord-americà va arribar a la capital francesa i va fer reserves
d’hotel per a una setmana. En canvi, els seus homòlegs vietnamites
van llogar un castell durant un any. A mesura que van desenvolupar
les negociacions, els frustrats nord-americans es van veure forçats a
renovar contínuament les reserves setmanals d’hotel per tal d’adaptar-
se al ritme més mesurat dels vietnamites. Les parts fan les concessions
en les negociacions tenint present la seva pròpia data límit. Això,
òbviament, fa que les cultures conscients del cost del temps, i que
volen que les negociacions siguin ràpides, com els nord-americans,
estiguin en desavantatge, atès que fan les concessions abans que les
altres parts.

– Disposicions físiques. Seure al voltant d’una taula en els dos costats
oposats posa l’èmfasi en una situació de confrontació. Seure en
angle recte o una mesa rodona i enfrontar-se al problema engendra
cooperació. A Amèrica, les parts negociadores seuen uns enfront dels
altres, mentre que al Japó les parts negociadores seuen en angle recte.

3.3 El procés de negociació

El procés de negociació és el factor més important que prediu l’èxit o el fracàs
d’una negociació. Un procés eficaç inclou la gestió de l’estratègia o l’enfocament
global de la negociació, les etapes i les tàctiques específiques que s’utilitzen.
Igual que amb altres aspectes de la negociació, el procés varia notablement entre
cultures. Una estratègia efectiva reflecteix les característiques i els antecedents
personals dels negociadors implicats. Aquest enfocament implica quatre passos
previs:

1. Separar les persones del problema, és a dir, no es té un problema amb la
persona amb qui negociem, sinó que tenim un problema i aquest l’hem de
resoldre negociant amb una persona.

2. Centrar-se en els interessos, no en les posicions.

3. Insistir en criteris objectius (i no cedir mai a la pressió).

4. Generar opcions de benefici mutu.

La negociació integradora proporciona als participants de la negociació un mètode
que es basa en la concentració en els interessos bàsics i les solucions avantatjoses.
Permet que les parts arribin a un acord sense haver de regatejar. Els passos bàsics
en la gestió d’un procés de negociació són:
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• Planificació. Si bé moltes persones senten que les negociacions d’èxit són
simplement el producte d’una habilitat natural, la clau per assolir un acord
òptim és la preparació, conèixer el tema, conèixer-se i conèixer l’altra part.
La preparació inclou ser conscients de les necessitats i dels límits propis,
comprendre el que vol l’altra part i anticipar-ne els límits, fer les preguntes
correctes i ser creatius en les solucions proposades. Una de les formes
de preparació de negociacions més populars implica l’ús d’un enfocament
segons set elements:

1. Interessos. S’han de tenir en compte tant els vostres interessos com
els interessos de l’altra part. Els interessos no són posicions, sinó
simplement els motius d’una posició. Definir els vostres interessos
per arribar a un acord pot resultar fàcil, però definir els interessos de
l’altra no és tan fàcil. Ens hem de posar en la situació de l’altra part i
entendre per què accepten seure a negociar i què busquen obtenir de la
negociació. Després s’ha d’elaborar una llista d’interessos de les dues
parts. S’han de destacar els interessos compartits en la negociació.
Començar una negociació amb interessos comuns crea una base per
a l’acord final. També crea un sentit d’entesa mútua a la taula i obre
línies de comunicació.

2. Opcions. S’han de generar opcions per a l’acord i s’ha de pensar
en com generar valor per a ambdues parts. Per exemple, si s’està
negociant un contracte de compravenda s’ha de pensar més enllà del
preu dels productes. Les opcions poden incloure beneficis com ara la
garantia, el servei postvenda, el termini de lliurament... Les opcions
creen valor i ajuden a tenir encara més interessos compartits.

3. Legitimitat. S’ha de considerar com es pot afegir legitimitat a aquestes
opcions. És a dir, s’ha de pensar que els criteris o estàndards objectius
creen una sensació d’equitat en la transacció. Això elimina el sentit de
l’arbitrarietat en les negociacions. Per exemple, si s’està negociant una
compra de béns immobles es poden utilitzar valoracions de propietats
o vendes recents com a criteris objectius.

4. Alternatives. S’ha de pensar en les alternatives per a ambdues parts si
no s’arriba a un acord. La BATNA (Best Alternative To a Negotiated
Agreement; en català, ‘la millor alternativa a un acord negociat’) és el
pla B. Si una part té una bona BATNA, aquesta part es pot allunyar
de les negociacions si no es compleixen els seus interessos o si les
negociacions es tornen hostils. Mai ens hem d’oblidar que l’altra part
podria tenir altres ofertes de la competència.

5. Comunicació. Ens hem de concentrar a mantenir obertes les línies de
comunicació. S’ha de preguntar a l’altra part sobre les seves alternati-
ves i els seus interessos. Abans d’entrar a la sala de negociacions cal
escriure una llista de preguntes que cal fer.

6. Relació. S’ha de valorar la relació amb l’altra part. La transparència,
l’escolta activa i l’empatia són bones maneres de millorar les negoci-
acions i, posteriorment, les relacions.

7. Compromís. S’ha de tenir en compte els compromisos en joc. S’ha de
saber el nivell d’autoritat que té cada part, és a dir, si es pot executar
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l’acord final o altres persones han de donar el vistiplau. Per tant, s’han
de saber els passos que cal donar per aconseguir un acord final.

Escriure les respostes i la informació de cada element (interessos, opcions,
legitimitat, alternatives, comunicació, relació i compromís) i portar aquesta
informació a la sala de negociació resultarà inestimable.

• Construcció de relacions interpersonals. La segona fase del procés de
negociació consisteix a conèixer les persones de l’altra part de la negociació.
Construir una relació de confiança és bàsic per arribar a un acord final.
Això és especialment important per a les cultures col·lectives, ja que per
a ells l’essència de qualsevol negociació es basa fonamentalment en la
confiança implicada en la relació interpersonal entre les parts implicades
en la negociació.

• Intercanvi de la informació relacionada amb la negociació: en aquesta
part del procés, cada grup exposa la seva posició sobre els problemes
crítics. En aquest punt les parts intenten esbrinar què vol aconseguir l’altra
part i a què està disposada a renunciar. En la negociació, la comunicació
errònia intercultural pot donar lloc a nombrosos obstacles per a les parts
implicades, i la manca de comprensió adequada del llenguatge en un context
intercultural pot suposar un greu obstacle per a les negociacions.

• Persuasió. Aquest és el pas més important. L’èxit de la persuasió sovint
depèn de la bona relació entre les parts i de la capacitat de les parts de
trobar interessos comuns i de generar noves opcions i la voluntat de treballar
conjuntament per trobar una solució.

• Acord. La fase final és garantir les concessions fetes per les parts i
la consecució d’un acord final. Per negociar eficaçment en els àmbits
internacionals cal comprendre com les diferències culturals entre les parts
afecten el procés. Per exemple, la forma com els nord-americans negocien
és diferent de la dels russos i els asiàtics, ja que els nord-americans negocien
primer un punt i, una vegada resolt, passen a centrar-se en el proper.
Mentrestant, els asiàtics i russos tendeixen a negociar un acord final sobre
tot i donen poques concessions fins al final.

3.4 Consideracions que cal tenir en compte en una negociació

Saber quina és la millor alternativa a un acord o BATNA (Best Alternative To
a Negotiated Agreement), quan negociar i qui ha de negociar són aspectes claus
d’una negociació.
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Comprendre la nostra BATNA i la de l’altra part és clau per a una
estratègia efectiva de negociació. Com millor sigui la BATNA, més poder
es té en les negociacions.

A l’hora de fer una negociació caldrà tenir en compte les següents consideracions:

• Si les negociacions no arriben a un acord caldria aplicar una alternativa
(BATNA), estratègia basada en sis passos:

1. S’ha de conèixer la BATNA abans de començar les negociacions.
Per arribar-hi s’han d’escriure totes les alternatives i, a continuació,
prioritzar-les. Una BATNA ha de ser al més realista possible. No és
l’objectiu final, és l’opció de referència. El pitjor que es pot produir en
les negociacions és no arribar a un acord, i en el seu lloc s’ha d’utilitzar
l’opció BATNA.

2. Guardar la BATNA en secret, ja que es tracta de la pitjor opció que
s’està disposat a acceptar. Per tant, ha de ser el secret més protegit.

3. Fer parlar l’altra part. Quan s’inicien les negociacions s’estableix una
relació i s’ha d’intentar deixar parlar l’altra part. Fer preguntes obertes
és una tècnica eficaç. S’ha de recollir tota la informació que es pugui
de l’altra part.

4. Determinar la BATNA de l’altra part utilitzant la informació que s’ha
recollit.

5. Fer una oferta orientant-la per sota de la BATNA de l’altra part, ja que
esperem que negociï. L’oferta final no pot ser pitjor que la BATNA
de l’altra part, ja que no tindrà cap incentiu per acceptar-la. Si es té
poca confiança en les estimacions de la BATNA de l’altra part s’ha
d’utilitzar la BATNA per fer l’oferta final.

6. Si l’oferta final de l’altra part és massa baixa s’ha de revelar la nostra
BATNA, encara que en general és un avantatge mantenir-la en secret.
Però si l’altra banda s’adhereix a una oferta que és pitjor que la
nostra BATNA, per tal de mostrar que l’oferta està per sota d’altres
alternatives, i que per tant no serà possible arribar a un acord, és
possible que s’hagi de revelar la nostra BATNA en un intent final per
fer-los augmentar l’oferta i arribar a un acord.

• Quan negociar. Tenint en compte l’enormitat del comerç mundial, la
pregunta que cal plantejar-se és si sempre s’ha de negociar per concloure
amb èxit un tracte comercial. Sobre la base d’una visió unànime celebrada
per experts en negociacions globals, la negociació no sempre és el millor
enfocament per fer negocis. De vegades, la millor estratègia és la d’agafar-
ho o deixar-ho, sense donar marge de maniobra per a la negociació. La
negociació, en comparació de l’estratègia d’agafar-ho o deixar-ho, exigeix
més temps. Els gerents han de negociar quan el valor de l’intercanvi i de la
relació és important, com per exemple dins del creixent nombre d’aliances
estratègiques mundials. La negociació generalment és l’estratègia preferida
per crear solucions guanyadores en l’entorn empresarial global, i els empre-



Negociació Internacional 64 Procés de comunicació i negociació internacional

saris han de considerar la possibilitat de negociar quan apareixen alguna de
les següents condicions:

– La seva posició de poder és baixa en relació amb l’altra part.

– El nivell de confiança és alt.

– El temps disponible és suficient per explorar les múltiples necessitats,
recursos i opcions de cada part.

– El contracte és important per garantir que es dugui a terme l’acord.

• Qui ha de negociar. Les decisions de les altres parts sobre la seva represen-
tació en la taula de negociació també afecten la composició de l’equip de
negociació que hem de preparar. Les opcions de representació varien. Per
exemple, els alts directius grecs i de l’Amèrica Llatina prefereixen mantenir
el control personal de tots els aspectes del procés, i així poder dirigir l’equip
en lloc de delegar a un subordinat. La composició dels equips de negociació
es tracta en funció del nombre de persones que el componen, les funcions
que desenvolupen, el sexe, l’edat i el rang:

– Nombre i funcions. És important determinar el nombre de persones
que assistiran a la negociació, així com les seves funcions. Un únic
negociador s’enfronta a una dificultat evident si se l’envia a negociar
amb un equip que representa l’altra part.

– Gènere. Un equip que inclou dones pot ser avantatjós en cultures
femenines, com es el cas dels països escandinaus, però no en els casos
en què les dones no solen ser acceptades en els negocis, com per
exemple als països àrabs.

– Edat. Seria un error si una empresa anglosaxona selecciona un
negociador jove amb grans capacitats per encapçalar un equip que
negocia amb un equip xinès o japonès. L’equip asiàtic probablement
estarà liderat per una persona gran i major que tingui un estatus elevat,
atès que en les seves cultures l’edat és un valor important.

– Rang. El problema de fer coincidir el rang dels líders dels equips
de les dues parts es complica. Als EUA, una companyia pot tenir vint
vicepresidents, mentre que una empresa japonesa d’igual grandària en
té tres o quatre.

3.5 Subhasta inversa, un tipus especial de negociació

Una subhasta inversa (Reverse Auction en anglès) és un tipus de subhasta en què
s’inverteixen els rols del comprador i del venedor. En una subhasta ordinària
(Forward Auction, en anglès), el venedor ofereix un article que desitja vendre i els
compradors competeixen per obtenir els béns o serveis oferint preus cada vegada
més alts. En aquest cas, els compradors potencials són lliures de fer ofertes al
bé o servei fins que caduqui el període de temps establert. Aquí, el comprador
amb la millor oferta guanya el dret de comprar l’article pel preu determinat al
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final de la subhasta. En canvi, en una subhasta inversa, un únic comprador
ofereix un contracte als venedors, ja sigui utilitzant un programari especialitzat
o a través d’un mercat en línia, i els múltiples venedors poden fer ofertes al
contracte. A mesura que avança la subhasta, el preu disminueix, atès que els
venedors competeixen per presentar ofertes més baixes que els seus competidors,
sempre tenint en compte que les ofertes han de complir totes les especificacions
del contracte original.

L’aplicació més comuna de les subhastes inverses és per a la compra electrònica,
una estratègia que s’utilitza per adquirir subministraments estratègics. Permet als
proveïdors competir en línia i en temps real, i està canviant la manera com les
empreses i els seus consorcis seleccionen i es comporten amb els proveïdors de
tot el món. Millora l’eficàcia del procés d’aprovisionament i facilita l’accés a nous
proveïdors. Això pot conduir en el futur a una normalització dels procediments
d’aprovisionament i a un cicle de comandes més reduït, que pot permetre a les
empreses abaixar els preus i, en general, oferir un major nivell de servei.

Les ofertes fetes en temps real a través d’Internet es converteixen en un procés
dinàmic i competitiu. Això ajuda a aconseguir una ràpida pressió de preus a
la baixa que normalment no s’aconsegueix utilitzant processos tradicionals de
negociació.

El comprador pot adjudicar el contracte al venedor que ofereixi el preu més baix. O
també pot concedir contractes a proveïdors que ofereixen preus més alts en funció
de les necessitats específiques que el comprador necessita respecte a la qualitat, el
termini de lliurament, la capacitat o altres aspectes que afegeixen valor a l’oferta
dels proveïdors.

Les subhastes inverses s’utilitzen per cobrir contractes tant de gran com de petit
valor, tant per al sector públic com per a organitzacions comercials privades.
La primera vegada que es va dur a terme aquesta negociació va ser l’agost de
2001, quan America West Airlines (ara US Airways) va utilitzar el programari
FreeMarkets i va adjudicar el contracte a MaterialNet. I des de llavors s’ha
trobat que les subhastes inverses són més apropiades i adequades en indústries
i sectors com ara publicitat, components per a automòbils, productes químics
a granel, consumibles duradors, ordinadors i perifèrics, serveis de missatgeria,
assistència sanitària, hostaleria, assegurances, arrendaments, logística, llicències
de programari, tèxtil, turisme, transport i emmagatzematge.
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4. Disseny del procés de negociació internacional

La preparació és clau per a les negociacions, i encara més quan la negociació
es fa amb una cultura poc coneguda. Determinar els objectius és la part més
crítica de la preparació. S’ha d’analitzar si la proposta inicial és realista i si deixa
marge suficient per a la negociació. També s’han d’analitzar les alternatives que
es poden oferir: per una part, quins són els diferents paquets de condicions a
oferir (cada paquet pot contenir diferents combinacions de quantitat de producte
i preu, Incoterms a aplicar, terminis de lliurament, garanties, serveis postvenda...)
i, per una altra, quines són les alternatives, en termes de què es pot fer si no
s’arriba a un acord; és a dir, quina és la BATNA (Best Alternative To a Negociated
Agreement; en català, ‘millor alternativa a un acord negociat’). Un estudi complert
de l’empresa amb què es negocia, la seva competència i la competència pròpia
ajuda a establir els objectius i a generar alternatives creatives.

Si la negociació requereix un equip, el fet de seleccionar la combinació òptima de
personalitats i coneixements tècnics influeix definitivament en la seva capacitat
per assolir els objectius de la negociació. S’han de tenir en compte especialment
les llacunes de coneixement de l’equip i la duplicació de funcions en diferents
membres.

En tot cas, les etapes de la negociació són:

1. Establir una relació, és a dir, crear un bon ambient i trobar coses en comú.

2. Acceptar un procediment, decidint qui parlarà primer i indicant els punts a
discutir.

3. Formular propostes i contraofertes, indicant la posició inicial i resumint la
posició de l’altre.

4. Comprovar amb preguntes les posicions de l’altra part, explorant els seus
interessos i aclarint tot allò que no s’entengui.

5. Entrar en la zona de negociació fent concessions lligades a determinades
condicions del contracte.

6. Resoldre qualsevol desacord; si és necessari, s’ha de demanar un temps per
reflexionar i generar noves opcions.

7. Concloure la negociació i celebrar l’acord.

Algunes vegades, prèviament al procés de la negociació o un cop s’està desenvolu-
pant, es redacten les cartes d’intencions, que expressen per escrit els acords que
es prenen o les qüestions que s’han de tractar.
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La negociació és un procediment molt lligat a la cultura, i encara que en molts
països es troben les mateixes etapes, aquestes poden no donar-se en el mateix
ordre o es poden desenvolupar de forma diferent.

Diferències en les etapes de negociació segons els països

A Itàlia, les relacions personals són molt importants i es desenvolupen abans d’entrar en
matèria comercial. En canvi, a Alemanya o a Suïssa la vessant social es deixa per quan
l’acord ja està tancat.

Als EUA s’espera seguir una agenda en la negociació; en canvi, a França, seguir una
agenda es considera que restringeix la creativitat i que afecta negativament la generació
d’opcions i per tant l’acord final. Els alemanys començaran la fase de comprovar amb
preguntes la posició de l’altra part quasi bé només començar. En canvi, al Regne Unit
retarden aquesta fase tot el possible, igual que al Japó; d’aquesta forma volen evitar entrar
en una zona de conflicte.

Per als negociadors estatunidencs, el principal objectiu és tancar l’acord al més aviat
possible. En canvi, en els països llatins, els països del golf Pèrsic, el Regne Unit i la
majoria de països asiàtics, seran necessàries diverses reunions per tancar un acord.

4.1 Establir una relació

En algunes cultures, com l’àrab, per exemple, les relacions són la base per a molts
negocis. No significa que només es facin negocis amb els amics, però construir
algun tipus de relació abans de fer negocis és essencial. A la Xina, construir una
xarxa de col·legues per als negocis, amb els quals es tenen obligacions i als quals
es poden demanar favors, és crucial.

La majoria de les transaccions de negocis es fan amb persones amb les quals
probablement es tornarà a fer negocis en el futur una altra vegada; per tant,
mantenir una bona relació és fonamental. També s’ha de mantenir un ambient
cordial, atès que que s’ha de confiar en la correcta implementació de l’acord
arribat. Per tant, establir una bona relació i de confiança és vital. En tot cas,
les persones no poden deixar de fer negocis amb algú pel simple fet que aquesta
persona no li cau bé. En cas que això succeeixi s’ha d’anar amb compte, esbrinar el
motiu, i si no hi ha solució i és possible, una bona opció és canviar de negociador.
Existeixen diferents formes d’establir relacions, com ara:

• Trobar vincles en comú. Les persones que tenen caràcters o actituds
similars s’agraden entre si, no hi ha dubte. És a dir, si una persona es pot
identificar amb una altra i entendre-la com a persona, no només com algú
amb qui fer negocis, serà més fàcil que arribin a punts d’acord. A la pràctica
hi ha dues tècniques per establir relacions: la primera és fer preguntes per
saber més sobre l’altra part, i la segona és ser obert per ajudar l’altra persona
a saber com ets tu. Per tal d’establir una relació s’han de trobar vincles en
comú entre les parts, i la millor manera de fer-ho és parlar de qualsevol cosa
excepte de la matèria de la negociació. Els temes més segurs per establir
una conversa són el temps, el menjar, els esports i llocs interessants que es
coneixen. Parlar sobre la pròpia feina també és un tema prou segur. Alguns
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temes poden semblar adients, però s’ha de tenir en compte la cultura de
cada país. Per exemple, als països àrabs s’ha d’evitar parlar de la família. En
general, preguntar sobre la família de l’altra part pot ser un tema que aquesta
no està disposada a tractar. En canvi, parlar sobre l’economia global resulta
un tema que no comporta problemes. Però sobretot s’ha d’evitar parlar sobre
l’economia, la política i les notícies locals.

• Mostrar interès. S’ha de mostrar interès i escoltar amb atenció quan l’altra
persona parla sobre ella. Això implica no tan sols dir frases fetes com “ja
veig” o “de debò”, sinó estar realment interessat en el que l’altra persona està
explicant sobre si mateixa. Implica recordar el que diu i poder recuperar-ho
en futures converses.

Exemples de formes de mostrar interès una vegada ja es coneix l’altra part

A continuació teniu unes frases que poden ajudar a reprendre aspectes personals tractats
amb anterioritat (en anglès i català):

• How long has it been now? - Quant de temps ha passat?

• How are you keeping? - Com vas?

• What have you been up to? - Què has estat fent?

• Weren’t you moving house? - Estaves canviant de casa?

• Haven’t you just come back from holiday? - Acabes de tornar de vacances, no?

• Do you get to play much golf these days? - Estas jugant molt al golf últimament?

• Didn’t hear you were being promoted - No sabia que t’havien ascendit.

• How are you setting into the new job? - Com et va amb la nova feina?

• Afalagar. S’han de dir coses bones sobre l’altra persona i la seva orga-
nització. Per exemple, si l’altra part convida a dinar, s’ha d’explicar a una
tercera persona que el menjar era molt bo i el que es va gaudir de la conversa;
quan s’entra a l’oficina de l’altra part també es pot valorar aspectes com
l’elegància, decoració o ressaltar coses positives de l’estància. Però es digui
el que es digui sempre ha de sonar convincent.

• Mostrar generositat. Els estudis mostren que quan es dóna alguna cosa a
l’altra part, gairebé sempre es veuen obligats a retornar el favor, fins i tot
a vegades de manera superior. No es pot esperar una gran reducció en el
preu d’un producte només perquè s’ha convidat l’altra part a dinar, però la
generositat real pot ser molt profitosa a llarg termini.

• Mostrar gratitud. Sempre s’han de donar les gràcies quan l’altra part diu
alguna cosa bona sobre un mateix o l’organització. Pot semblar un detall
petit, fins i tot obvi, però de fet pot marcar la diferència. A més, no tan sols
s’han de donar les gràcies, sinó que s’ha de dir que amable ha estat i que
s’aprecia molt el comentari.
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• Toc personal. Primer de tot s’ha de tractar l’altra persona com a individu,
com algú especial. Això implica recordar el seu nom i fins i tot organitzar
algun esdeveniment basat en les seves preferències. En segon lloc, mostrar
que estan tractant amb un mateix com a persona i no com a part d’una
organització. Per exemple, si es duu l’altra part a dinar al teu restaurant
preferit, ho has de manifestar, de manera que quedi clar que personalment
s’ha elegit el restaurant (no és qualsevol restaurant).

4.2 Acceptar un procediment

El procediment que cal utilitzar durant la negociació pot ser simple o més complex.
Si ja existeix una relació prèvia amb l’altra part o si es tracta, per exemple,
de vendes consecutives, el procediment és més simple. En aquest cas, totes les
parts ja saben què esperar de cada un d’ells, quins són els interessos i quins
els límits, fent que el procés de negociació sigui més ràpid i senzill. En canvi,
en primeres negociacions o en negociacions més complexes, bé pel tipus de
producte o servei o l’acord final al qual s’ha d’arribar (per exemple, en el cas
d’aliances estratègiques), establir un procediment per a la negociació és crucial per
al correcte desenvolupament d’aquesta, atès que es necessitarà més temps perquè
tots els aspectes implicats en la negociació quedin clars.

En aquesta fase es planteja el dubte de si s’ha de deixar clar a l’altra part que
algun aspecte no és negociable. I és altament recomanable que es faci així; si
hi ha algun punt sobre el qual no es pot negociar és molt bona idea que l’altra
part en sigui conscient al més aviat possible, i, això sí, hem d’estar segurs que és
absolutament no negociable. En cas d’existir alguna circumstància que pogués fer
que fos negociable per remota que al principi sembli, no s’ha de considerar com a
no negociable. Al començament d’una negociació no és una bona estratègia posar-
se restriccions que poden afectar la generació de les diferents opcions i alternatives
de negociació.

En aquest fase s’ha d’establir l’agenda de la negociació. Una agenda és una
llista formal i acordada dels objectius que s’han d’assolir o els temes que es
debatran en un ordre determinat durant una reunió o negociació. Les agendes
poden ser formals i evidents (és el tipus d’agenda que s’ha d’utilitzar quan es
negocia amb països com Alemanya o el Japó), o informals i subtils. També es pot
utilitzar l’agenda de negociació com a mitjà per controlar els temes tractats en la
negociació.

Exemple d’agenda per a la negociació d’un contracte de llicència

Tints Sori, S.A. (empresa dedicada al tint de teles i situada a Terrassa) està negociant
amb Natsuki (empresa japonesa dedicada l’elaboració de teles) un contracte de llicència
mitjançant el qual Natsuki utilitzarà els mètodes de Tints Sori per al tint de les pròpies teles i
per oferir aquest servei a altres empreses del Japó. Durant la fase d’establir un procediment
han redactat la següent agenda (en anglès i català):

Preliminay meeting between Tints Sori i Natsuki - Reunió preliminar entre Tints Sori i
Natsuki
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Meeting objective - Objectiu de la reunió :

To agree terms of a licensing agreement between Tints Sori, S.A. (licensor) i Natsuki
(licensee) for the manufacture, marketing and distribution of the service of dyed fabrics
in Japan.

Establir els termes d’un acord de llicència entre Tints Sori, S.A. (llicenciador) i Xiao Ping
(llicenciatari) per a la utilització, comercialització i distribució del servei de tint de teixits al
Japó.

Discusion points - Punts de discussió:

• Outline of respective positions (9.00-11.00) - Esquema de les respectives posicions (9.00-
11.00):

– mutual benefits of the initiative - beneficis mutus de la iniciativa

– long-term goals - objectius a llarg termini

– fit between the two companies - ajustos necessaris entre les dues companyies

(Coffe - Cafè)

• Details of the agreement (11.30-13.00) - Detalls de l’acord (11.30-13.00):

– scope of the licence - àmbit de la llicència

– territories in which the licence applies - territoris en què s’aplicarà la llicència

– terms of the licence - terminis de la llicència

– global exclusivity - exclussivitat global

– remuneration method - mètode de retribució

(Lunch - Dinar)

Sempre s’ha de tenir en compte que els negociadors segueixen una agenda, encara
que aquesta no sigui explícita. Tracten els diferents aspectes de la negociació un
darrere de l’altre, però no és una bona estratègia anar tancant la negociació de cada
punt, ja que concessions en alguns aspectes poden estar lligats a demandes en un
altre punt. Per tant, la millor opció és no donar per tancat cap punt de la negociació
fins que s’han tractat tots ells; d’aquesta manera es poden fer concessions amb
major llibertat i de manera més productiva.

Els aspectes que cal tenir en compte en una agenda per a la negociació
d’una compravenda inclouen el preu, el cost del transport, els terminis de
lliurament, les garanties i els serveis postvenda, l’embalatge...

4.3 Formular propostes i contraofertes

La clau per a l’èxit en una negociació és la planificació i la recerca. Això
significa trobar exactament què es vol d’una negociació i per què es vol. Sense
aquesta informació no es poden prendre decisions encertades durant el procés de
negociació. Cal un pla per a cada variable de la negociació, i també tenir un
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coneixement general del que pot ser acceptable i del que pot passar si no s’arriba
a un acord (és a dir, quina és la BATNA, la millor alternativa a un acord negociat).
Sempre serà més fàcil que la negociació es desenvolupi en un context Win-Win si
aquesta se centra a subratllar els interessos en comptes de defensar les posicions.

Per tant, per planificar aquesta fase, un negociador eficient ha de programar quina
és la seva posició (position), que és el que es diu que es vol obtenir de la negociació,
i no s’ha de confondre amb els interessos (interests), que són allò que realment
es necessita de la negociació. S’han de definir les diverses variables (variable)
que entraran en joc en la negociació, que són cada un dels aspectes que es poden
negociar, com ara el preu unitari, les garanties o els terminis de lliurament. A
l’hora de preparar aquesta fase, el primer pas és preparar una H.I.T. list (Have
to get, Intent to get, Tradeables; en català, ‘Haig d’assolir’, ‘Intentaré assolir’ i
‘Negociables o regals’):

• Have to get. Són aspectes essencials que cal assolir per a la celebració
d’un acord. Han de poder ser negociables en certa mesura; d’altra banda,
s’establiria en una posició massa rígida, sempre que les concessions fetes
per l’altra part siguin suficientment substancioses per poder permetre la seva
negociació.

• Intent to get. Aquests són aspectes addicionals que agradaria obtenir, però
que no són essencials. Es poden negociar si es compensen amb concessions
de l’altra part. No assolir aquest aspectes no pot trencar l’acord, però
s’hauria d’estudiar si hi ha millor opció abans de tancar cap contracte.

• Tradeables. També coneguts com a giveaways o regals. Aquest són aspectes
de la negociació que es poden concedir en pro d’arribar a un acord final.
S’ha de tenir en compte que el fet que per a una part no siguin importants
(i estigui disposada a renunciar a ells) no vol dir que no siguin importants
per a l’altra. Per tant, no s’han de donar sense cap tipus de compensació a
canvi.

Una vegada confeccionada la H.I.T. list es té una classificació de totes
les variables que entren en joc en la negociació tenint en compte la seva
importància a l’hora de tancar l’acord.

Amb la H.I.T. list enllestida, la segona tasca que s’ha de preparar abans de
començar la negociació és decidir quina serà la posició per a cada aspecte a
negociar:

• La posició d’obertura (opening point) indica quin serà el punt de partida
que s’expressarà a l’altra part al començament de la negociació. S’ha de
tenir en compte deixar un marge de maniobra per poder establir la posició
objectiu i la posició de reserva.

• La posició objectiu (target point) indica quin seria el punt òptim per arribar
a un acord.
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• I per finalitzar, la posició de reserva (reservation point) és aquell punt que
no es pot sobrepassar en la negociació.

Durant la fase de propostes només s’ha d’expressar a l’altra part quines
són les posicions d’obertura, mai s’ha de revelar la posició objectiu o la de
reserva.

Durant aquesta fase no s’han de fer massa gaires i s’han de mantenir totes les
opcions obertes. És important fer les propostes de manera hipotètica i mostrar
flexibilitat per a la negociació, però no gaire, només el suficient espai de maniobra
per dur-la a terme (aquest punt és essencial quan es negocia amb cultures
propenses al regateig, com poden ser la xinesa o la russa). Mai s’ha de mostrar
l’estratègia, és a dir, no es pot revelar quines són les nostres posicions objectiu
i de reserva, ni tampoc la BATNA. Parlar de números massa aviat pot resultar
contraproduent. I per finalitzar, no és una bona estratègia posar l’altra part contra
les cordes, estem al començament de la negociació real i s’ha de deixar espai a
l’altra part perquè pugui fer demandes.

A l’hora de fer les propostes existeix un clar avantatge si es deixa que l’altra
part exposi les seves propostes primer. Aquest avantatge consisteix a escoltar les
necessitats i prioritats de l’altra part abans de fer les propostes pròpies. Aquest
aspecte és especialment útil quan no se sap quins seran els punts d’obertura de
l’altra part, i aquests poden ser superiors al que s’espera. D’altra banda, presentar
en primer lloc les propostes és avantatjós quan s’espera que els punt d’obertura
de l’altra part siguin inferiors als que es desitja.

Si les dues parts volen escoltar les posicions de l’altra part, primer entra en joc la
qüestió del poder de cadascuna, i serà aquella part amb més poder la que exposarà
primer els seus punts d’obertura. En una negociació de compravenda normalment
és el comprador qui té més poder. En la negociació per a una aliança estratègica,
la part que tingui una dimensió més gran serà qui tingui el poder.

Durant la negociació s’han d’anar fent resums d’allò que s’ha exposat per tal
d’assegurar-se que tot ha quedat perfectament entès per totes les parts implicades,
d’aquesta manera s’eviten malentesos i concessions no necessàries.

4.4 Comprovar amb preguntes les posicions de l’altra part

En una negociació és molt important saber quan parlar, quan preguntar i quan estar
en silenci i escoltar. Molt sovint, el fet de fer preguntes i escoltar pacientment les
respostes de l’altra part pot ser una forma molt efectiva d’obtenir informació vital
i concessions de l’altra part. A més, les preguntes són essencials per comprovar
que tot ha quedat perfectament entès; poden fer:

• Preguntes obertes, del tipus “per què”, “quan”, “qui”, “què”, “on”, “com”...
Normalment donen com a resposta més informació de l’altra part.
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• Preguntes tancades, del tipus “Aleshores, estàs d’acord que el transport
sigui al vostre càrrec?” o “com a distribuïdors que coneixeu millor el mercat,
serà la vostra empresa la que es faci càrrec de la comunicació?”. Com a
norma, s’han de reservar per comprovar les posicions de l’altra part.

Per tant, els negociadors tendeixen a començar amb preguntes obertes i deixar les
preguntes tancades per al final. A més, negociar en un idioma estranger és un repte;
poden donar-se malentesos que són difícils de resoldre més tard. I fer preguntes
constantment al llarg de la negociació no tan sols ajuda a seguir els termes de la
negociació correctament, sinó que dóna temps a considerar el que s’ha dit sense
haver de donar una resposta immediata.

Un bon negociador fa moltes preguntes, després escolta i observa amb concentra-
ció, sent molt curós de no interrompre el seu interlocutor o de mostrar cap mena
de reacció davant el que l’altra part està explicant per tal de no donar idees sobre
el que pensa del que s’està exposant. I sobretot, s’assegura d’haver escoltat tota la
resposta i d’haver-la comprès completament abans d’extreure conclusions.

Mantenir-se en silenci després d’haver fet una pregunta és fonamental; si s’inter-
rompés l’altra part enmig d’una resposta es pot tallar la contestació abans que doni
tota la informació, que pot ser crucial per al resultat de la negociació. Fins i tot
quan no ens agrada el que l’altra part està dient no es pot interrompre, atès que
la seva exposició pot finalitzar amb algun aspecte que compensi allò que no ens
agrada.

Per tal d’escoltar amb atenció s’ha mirar als ulls de l’altra persona, aquest
comportament no tan sols farà que no es tingui cap mena de distracció visual del
que explica l’altra part, sinó que a més li indicarà que se li està prestant atenció.
També cal mantenir els pensaments fixos en la conversa repetint interiorment els
punts clau que estan exposant. I per finalitzar, si l’altra part està a punt de parlar
durant uns minuts una bona tàctica és prendre notes dels aspectes més importants,
així es manté l’atenció i es té un resum del que s’ha exposat quan l’altra persona
ha acabat.

4.5 Zona de negociació

Per a moltes persones, aquesta fase és la verdadera negociació: es tracta de fer
concessions a l’altra part a canvi que aquesta també en faci. Aquest intercanvi
de concessions és especialment efectiu quan es tracta de construir relacions a
llarg termini: es dóna una cosa a canvi d’altra. Aquesta seria una estratègia de
negociació Win-Win, que de fet és la més utilitzada, sobretot a Amèrica del Nord
i a Europa. Amb aquesta estratègia les dues parts acaben la negociació amb la
sensació que han guanyat, cosa que millora la relació entre ambdues. També s’ha
de dir que existeixen negociadors que aposten per utilitzar una estratègia més dura,
utilitzant mesures de pressió per tal d’obtenir el que volen; això sí, intentant evitar
el conflicte.
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En el cas que l’altra part presenti una proposta d’obertura molt bona mai s’ha
d’acceptar, ja que per norma sempre farà aquesta proposta tenint un marge de
maniobra, i per tant, encara que per a nosaltres aquesta primera oferta sigui
acceptable, segur que l’altra part pot fer concessions i es pot acabar amb un acord
encara més profitós.

S’ha de tenir en compte que molts negociadors se senten millor si han de lluitar per
assolir el que desitgen; per tant, és important recordar tenir un marge de maniobra
per negociar, bé sigui en el preu o en altres variables, com poden ser les garanties,
el transport, el servei postvenda, etc. (recordem també que en algunes cultures,
com les nòrdiques, el regateig en el preu no està ben vist). Però les concessions
no s’han de fer de forma ràpida: si una part troba que ha assolit els seus objectius
de manera fàcil segurament tindrà la sensació de podria haver aconseguit un acord
millor.

Conèixer les dades aproximades de les diferents posicions de les dues parts en
la negociació és fonamental per arribar a un acord, encara que cada part només
posarà de manifest al principi la seva posició d’obertura. Per tant, és primordial
la fase de fer preguntes a l’altra part i obtenir informació que pugui donar idea
de quines són les posicions objectiu i les posicions de reserva de l’altra part. En
la taula 4.1 es poden veure les dades que representen les diferents posicions de
les dues parts on es pot trobar la ZPA (Zone of Possible Agreement) o zona de
possible acord. La ZPA es troba en el rang descrit entre les posicions de reserva
de les dues parts. En l’exemple mostrat en la taula 4.1, la ZPA seria entre 20 i 26
AC.

Taula 4.1. Posicions de dues parts en una negociació

Actor Posició d’obertura Posició objectiu Posició de reserva

Comprador 14 AC 20 AC 26 AC

Venedor 32 AC 24 AC 20 AC

Les principals variables que es poden negociar en aquesta fase són:

• Preu unitari (unit price)

• Termini de lliurament (delivery times)

• Volum de negoci (business volume)

• Servei postvenda (after-sale service)

• Peces de recanvi (spare parts)

• Manteniment gratuït (free maintenance)

• Terminis de pagament (payment terms)

• Mètodes de pagament (payment methods)

• Clàusula d’exclusivitat (exclusivity clause)

• Preu descomptat (discount price)
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• Embalatge personalitzat (customised packaging)

• Repetició de comanda (repeat order)

• Cost del transport (transportation costs)

• Clàusula de penalització (penalty clause)

• Crèdit lliure d’interès (interest-free credit)

• Garantia (guarantee)

• Fluctuacions en el tipus de canvi (exchange rate fluctuations)

4.6 Resoldre desacords

Sense desacords no existeix la negociació. Aquests són inevitables, però s’ha
d’actuar afrontant-los de manera positiva i amb persuasió.

Durant el procés de negociació és normal que es donin uns temps per recapacitar
i buscar noves alternatives, fins i tot quan no existeix conflicte entre els interessos
de les diferents parts. Aquestes pauses donen temps als negociadors per carregar
energia i per reflexionar sobre el progrés de la negociació. Aquestes pauses també
donen temps per reaccionar enfront l’altra part en moments de trencament de la
relació, donant un espai per no reaccionar amb presses a les demandes de l’altra
part, reconsiderar la BANTA i identificar de manera més curosa els interessos
d’ambdues parts. D’aquesta manera es transforma un moment de trencament de
la negociació en un període per resoldre els problemes.

Les estratègies més utilitzades per resoldre desacords en les negociacions són:

• Resumir les ofertes que hi ha sobre la taula. Aquesta és una bona estratègia
quan es trenca la negociació. Ajuda a clarificar la situació per si de cas s’han
produït malentesos. És important en aquest cas fer una pausa just després
per tal de no entrar una altra vegada en les mateixes discussions que van
portar la negociació a aquest punt.

• Identificar el problema clau. Aquesta estratègia pot ajudar a posar en
perspectiva els interessos i problemes de l’altra part. Una vegada identificat
es pot centrar la negociació a resoldre’l o continuar amb altres elements de
la negociació per veure si es pot compensar. Totes dues tàctiques poden ser
efectives; això sí, el problema no pot quedar sense solució per molt de temps
o tornarà a haver-hi un trencament de la negociació.

• Canviar de perspectiva o introduir una nova variable. Pot ser una molt
bona estratègia. És clar que si s’ha arribat a un punt de trencament de la
negociació s’ha de modificar el que s’ha estat fent fins ara. Però també s’ha
de recordar que no s’ha d’arribar a un acord a qualsevol preu. Per tant,
tenir la BANTA en ment és primordial en aquest moment abans de prendre
cap iniciativa. També es pot parlar dels negocis futurs que es poden fer si
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l’actual negociació acaba en acord en cas que l’altra part no vulgui passar
a discutir altres variables. En tot cas, s’ha d’evitar mencionar que aquesta
negociació no produirà una relació futura (fins i tot en el cas que així sigui).

• Fer compromisos i compensacions. Aquesta estratègia és molt útil quan
la negociació cau. En aquest cas, fer compensacions és més rendible que
fer compromisos, atès que la compensació aporta alguna cosa a canvi (els
compromisos no). Però s’ha tenir en compte la BANTA pròpia i no fer
compromisos ni compensacions per tal d’arribar a un acord a qualsevol preu
i que després aquest acord no sigui profitós.

• Mediació. La mediació és una estratègia que cal utilitzar en situacions de
negociacions de demandes (sobretot per incompliment de contractes signats
per dues parts). És sempre una bona opció abans d’arribar a litigis judicials
que resulten molt més costosos (per a ambdues parts) i llargs.

En situacions de conflicte durant la negociació s’ha d’anar amb molt de compte
a l’hora de presentar les propostes sobre la taula deixant sempre un espai per a la
negociació i per trobar solucions. Si es posa l’altra part entre les cordes aquesta
pot sentir-se atacada i deixar la taula de negociació, i mai se sap si en el futur es
necessitarà negociar de nou amb aquesta persona.

4.7 Conclusió de la negociació i celebració de l’acord

El final de la negociació no sempre és calmat. Moltes vegades una de les parts
amenaça de trencar la negociació just abans de signar l’acord. Aquesta sortida
mai és bona per a cap de les dues parts, totes dues tenen interessos que queden
sense satisfer i han perdut molt de temps. Aquí és on la preparació i planificació
resulten inestimables, s’han de valorar com queden els beneficis si es fa una última
concessió o si és més rendible abandonar la negociació.

Saber quan donar per finalitzada una negociació és un aspecte complicat i a la
vegada crucial. Si es tanca la negociació massa d’hora es corre el risc de no assolir
totes les concessions que es podrien haver negociat. En canvi, si la negociació
es torna massa llarga el risc consisteix a perdre alguna concessió que ja s’havia
assolit.

Existeixen diversos senyals que indiquen que la negociació està arribant al seu
final, encara que aquests senyals no sempre signifiquen que l’acord s’ha assolit.
En molts casos existeixen diverses rondes de negociació. Les primeres rondes
poden no cobrir els aspectes més importants, mentre que en les rondes posteriors
es poden discutir i resoldre. Alguns senyals que indiquen que l’acord està per
tancar són que les diferències d’opinió s’han reduït, una de les parts suggereix
signar un acord o demana un temps per reflexionar.

Durant els últims estadis de la negociació, encara que una part hagi tractat l’altra
amb honestedat i amabilitat, l’altra part pot no mostrar el mateix respecte. Per tant,
s’ha d’estar preparat per ser ferm, encara que cordial, especialment en els últims
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moments de la negociació. Heu de pensar que, en aquest punt, els negociadors
estan cansats o tenen altres tasques que han de fer que demanen la seva atenció
(com altres negociacions). La teoria que hi ha darrere de les tàctiques d’última
hora és que una de les parts pot estar més disposada a fer concessions per temor
de perdre totes les concessions o progressos fets fins ara. Així, és freqüent que una
part pugui intentar manipular l’altra utilitzant tàctiques per fer perdre el focus de
la negociació i fer que l’altra redueixi els seus objectius. Algunes de les tàctiques
enganyoses d’últim moment són:

• Agafar un temps mort. Una de les parts demana una pausa en la negociació
per tal de reflexionar sobre els acords presos.

• Oferir un esquer d’última hora. És quan una de les parts ofereix alguna
petita concessió a canvi d’una demanda més valuosa.

• Utilitzar la tàctica d’“agafar-ho o deixar-ho”. És una tàctica de negociació
dura, i es corre el risc de perdre la confiança de l’altra part i que la negociació
es trenqui.

• Donar un ultimàtum. Molt semblant a l’anterior, en aquest cas se sol referir
a un termini determinat de temps per tancar la negociació.

• Canviar el to de la negociació. Aquesta tàctica pot desconcertar l’altra part
i fer-la sentir-se enganyada; confiava en algú que ara de sobte es comporta
de manera diferent. No ajuda a establir relacions a llarg termini.

• Introduir noves demandes. Un cas típic en algunes cultures (com la xinesa).
En aquest cas s’ha de tractar de fer saber a la part que fa les demandes que
en cas de concedir aquestes no es farà de forma gratuïta i es demanaran
concessions a canvi, fet que pot allargar la negociació.

• Adoptar l’actitud de ser una bona persona, per tal que sembli que està fent
un gran favor i esperant que l’altra part redueixi les seves expectatives.

D’altra banda, per arribar a un acord hi ha una sèrie de frases útils per a aquesta
última fase de la negociació; aquí en teniu uns exemples (en anglès i català):

• It sounds like we’ve found some common ground. - Sembla que hem trobat
un terreny comú.

• I’m willing to leave things there if you are. - Estic disposat a deixar les coses
tal com estan si et sembla bé.

• Let’s leave it this way for now. - Deixeu-ho d’aquesta manera per ara.

• I’m willing to work with that. - Estic disposat a treballar amb això.

• I think we both agree to these terms. - Crec que tots dos acceptem aquests
termes.

• I’m satisfied with this decision. - Estic satisfet amb aquesta decisió.
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• I think we should get this in writing. - Crec que hauríem de deixar això per
escrit.

• I’d like to stop and think about this for a little while. - M’agradaria parar i
pensar-ho durant un temps.

• You’ve given me a lot to think about. - M’has donat molt a pensar.

• Would you be willing to sign a contract right now? - Estaria disposat a
signar un contracte ara mateix?

• Let’s meet again once we’ve had some time to think. - Ens tornem a trobar
una vegada que hàgim tingut temps de pensar.

4.8 Carta d’intencions

Una bona idea en moltes negociacions és deixar per escrit els acords que es prenen.
Fins i tot si una decisió encara no s’ha pres, és comú redactar una carta d’intencions
o LOI (Letter Of Intent; altres termes similars en anglès són: Heads of Agreement,
Term Sheet o Memorandum of Understanding) per continuar negociant. Utilitzat
en la majoria de transaccions comercials importants, una carta d’intencions
resumeix els termes d’un acord i serveix com un “acord d’acords” entre dues parts.

Les cartes d’intencions es poden redactar en qualsevol fase de la negociació. En
cas de ser un acord preliminar sobre futures negociacions es redactaria en les
primeres fases d’aquesta (abans o durant la fase d’establir una relació o fins i tot
en la fase de propostes). En canvi, si es tracta de deixar constància dels acords
presos al llarg de la negociació es redacta en la mateixa zona de negociació.

La veritable utilitat d’una carta d’intencions és que formalitza un acord preliminar
sobre un tema abans de començar les negociacions. Determina el que es pot i no
es pot parlar fora d’aquesta negociació, i proporciona un full de ruta que descriu
com es procedirà.

Les cartes d’intencions estan pendents de negociació, igual que els contractes.
Una de les parts pot presentar una LOI, i llavors l’altra part pot proposar
modificacions o una LOI diferent. L’ideal seria que el producte final protegeixi
ambdues parts en la seva subsegüent negociació i portant a terme el compliment
del contracte que la LOI planteja que tractaran d’acordar.

Una carta d’intencions pot incloure disposicions vinculants i no vinculants. Les
maneres com una carta d’intencions pot ser vinculant varien. Si es tracta de una
LOI no vinculant s’hi ha de fer constar el seu caràcter no vinculant. Algunes
LOI més vinculants poden incloure les normes de negociació d’un contracte com
a acord vinculant. Un LOI pot explicar específicament els elements d’un acord
(per exemple, una data per finalitzar el contracte, qui el redactarà, detalls sobre
el finançament). Una carta d’intencions ha de reunir les parts i ajudar a definir
termes com a forma de reduir el risc de litigis.
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No és estrany que les cartes d’intenció incloguin acords de no-divulgació o NDA
(Non-Disclosure Agreement) o disposicions de no-sol·licitud (Non-Solicitation
Provisions). Un acord de no-divulgació és aquell en què les parts accepten que la
informació roman confidencial i quina informació es pot compartir. En el context
d’un LOI, un NDA es referiria a components específics de l’acord. Una disposició
de no-sol·licitud estipula que una de les parts no pot contractar cap dels empleats
de la resta.

Els usos comuns de la LOI són:

• Deixar clar quins punts de la negociació resulten clau i han de ser negociats.

• Ser un mètode d’anunciar que dues parts estan negociant (per exemple, una
aliança estratègica entre empreses o una fusió).

• Protegir totes les parts implicades en un acord.

Exemple de carta d’intencions (LOI) per a la compra d’una empresa

June 20, 2013 - 20 de juny de 2013

Kate Anderson

Kate’s Cupcakes, Inc.

Dear Ms. Anderson, - Benvolguda senyora Anderson,

We welcome the opportunity to submit a proposal to acquire the business of Kate’s
Cupcakes, Inc. and related companies (collectively the “Company” or “Seller”) operating
approximately 15 retail stores in California selling baked goods (the “Business”). We
understand the desire to proceed expeditiously with a sale of the Business. We are
prepared to move quickly on the transaction and believe we are well suited to do so. This
letter summarizes our proposal.

Acollim amb beneplàcit l’oportunitat de presentar una proposta per adquirir el negoci de
Kate’s Cupcakes, Inc. i les empreses relacionades (col·lectivament “Company” o “Seller”)
que operen aproximadament 15 botigues minoristes a Califòrnia on venen productes de
forn (el “negoci”). Entenem el desig de procedir amb rapidesa amb la venda del negoci.
Estem disposats a avançar ràpidament en la transacció i creiem que estem molt adequats
per fer-ho. Aquesta carta resumeix la nostra proposta.

1. Purchase Price - Preu de compra

An entity newly formed by Pearson, LLC (“Buyer”) would purchase substantially all of the
operating assets, including all tangible and intangible assets, equipment, leases, contract
rights, and intellectual property used in the Business for a purchase price of one million
one hundred thousand dollars ($1,100,000). Buyer will not assume any liabilities of the
Business of the Company other than liabilities accruing after the closing under contracts or
leases assumed by Buyer.

Una entitat recentment formada per Pearson, LLC (“Comprador”) voldria adquirir
substancialment tots els actius operatius, incloent-hi tots els actius, equipaments,
arrendaments, drets de contracte i propietat intel·lectual tangibles i intangibles utilitzats en el
negoci per un preu de compra d’un milió cent mil dòlars (1.100.000 USD). El comprador no
assumirà cap responsabilitat del Negoci de la Societat que no sigui el passiu que es dedueix
després del tancament en virtut dels contractes o arrendaments assumits pel Comprador.

2. Definitive Agreement - Acord definitiu

The closing will be subject to the negotiation and execution of definitive transaction
documents that will include, among other things, customary representations, warranties,
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covenants, and indemnities by the Seller and their principals regarding the business,
operations, and financial condition of the Business.

La clausura estarà subjecta a la negociació i execució de documents de transaccions
definitius que inclouran, entre d’altres, representacions habituals, garanties, convenis i
indemnitzacions del Venedor i els seus principis pel que fa al negoci, les operacions i la
situació financera de l’Empresa.

3. Closing Date - Data de tancament

The parties acknowledge that time is of importance and that they will work towards closing
the transaction as quickly as possible.

Les parts reconeixen que el temps és important i que treballaran per tancar la transacció al
més aviat possible.

4. Conditions to Closing - Condicions per tancar

The consummation of the Transaction will be subject to the satisfaction of customary
conditions, including, without limitation, the following:

La consumació de la Transacció estarà subjecta a la satisfacció de les condicions habituals,
incloent-hi, sense limitacions, les següents:

• a) The negotiation, execution, and delivery of definitive agreements satisfactory to each of
the parties, including retail leases, and securing of any required governmental or third-party
approvals, waivers, or consents.

• a) La negociació, execució i lliurament d’acords definitius satisfactoris per a cadascuna de
les parts, incloent-hi els contractes d’arrendament financer i l’obtenció de les aprovacions,
exempcions o consentiments governamentals o de tercers requerits.

• b) Maintenance of the Company’s business in the ordinary course, and the absence of any
material adverse change in the Company’s business of financial condition or material changed
in the conduct of its business as of the date of this Letter of Intent.

• b) El manteniment del curs ordinari dels negocis de la companyia i l’absència de qualsevol
canvi negatiu en la situació financera de l’empresa durant el desenvolupament del seu negoci
a partir de la data d’aquesta Carta d’intenció.

• c) The Company not seeking or requesting any type of bankruptcy protection or bankruptcy
procedure.

• c) La Companyia no sol·licita cap tipus de protecció contra fallides o procediment de fallida.

5. Binding Agreement - Acord de vinculació

Other than this paragraph 5, which is intended to be and is legally binding, this letter is
nonbinding and constitutes an indication of intent only and creates no liability or obligation
of any nature whatsoever among the parties hereto with respect to any contemplated
transaction or any other matter or action described or referred to herein. Legally binding
obligations with respect to the contemplated transaction will only arise upon execution of a
definitive agreement and related agreements with respect to the transaction.

Excepte aquest paràgraf 5, que està destinat a ser i és jurídicament vinculant, aquesta
carta no és vinculant, constitueix només una manifestació de la intenció de compra i no
crea cap tipus de responsabilitat o obligació de cap naturalesa entre les parts en relació
amb qualsevol transacció prevista o qualsevol altra matèria o acció descrita o referida en
la mateixa. Les obligacions jurídicament vinculants respecte a la transacció contemplada
en aquesta carta només es produiran a l’execució d’un acord definitiu o d’acords presos
durant la futura negociació relacionats amb la transacció.

If the foregoing is satisfactory, please indicate your agreement with the foregoing by
countersigning a copy of this letter and returning it to our attention. We look forward to
proceeding together on this transaction.



Negociació Internacional 82 Procés de comunicació i negociació internacional

Si l’anterior és satisfactori, si us plau, indiqui el seu acord, signant una còpia d’aquesta
carta i tornant-la a la nostra atenció. Esperem continuar junts en aquesta transacció.

Michael D. Kampfer

Managing Director

mkampfer@pearsonllc.com

662.555.0198
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