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Um processo negocial pode ser encarado como: 

 

• Uma “batalha” entre dois Grupos com interesses divergentes; 

 

• O desenvolvimento conjunto de soluções contratuais suscetíveis de 

gerar valor acrescentado para ambas as Partes 
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Encarar o processo negocial como uma “batalha” entre dois 

Grupos com interesses divergentes conduz a que: 

 

• Uma das Partes sai ganhadora e a outra Parte perdedora; 

 

• Em termos globais, com elevada probabilidade, haja destruição de 

valor, em que o que uma das Partes perde é superior ao que a outra 

parte ganha. 
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Encarar o processo negocial como o desenvolvimento conjunto de 

soluções contratuais suscetíveis de gerar valor adicional para ambas as 

Partes conduz a que: 

 

• Ambas as Partes possam sair ganhadoras (win win solution); 

 

• O contrato renegociado se torne mais eficiente; 

 

• Haja criação adicional de valor. 
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O que fazer para transformar uma 

negociação num processo win win 

solution 

 

Algumas sugestões 
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Adoção de uma postura construtiva pelas Equipas de 

negociação de ambas as Partes: 

 

• Saber ouvir; 

• Compreender os pontos de vista da outra Parte; 

• Ser razoável; 

• Ter bom senso; 
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Identificar previamente os objetivos nucleares de cada uma 

das Partes: 

 

• Clareza do processo negocial; 

• Criação de uma base de confiança mútua; 

• Separação entre aspetos essenciais e aspetos 

secundários. 
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Desenvolver um modelo contratual baseado num alinhamento 

de incentivos: 

 

• Procurar soluções que sejam favoráveis para ambas as Partes; 

• Desenvolver cláusulas de partilha de benefícios adicionais; 

• Criar mecanismos de incentivo à geração de valor 

acrescentado adicional. 
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Desenvolver um modelo contratual dinâmico que disponha de 

mecanismos que permitam a sua adaptação: 

 

• À evolução tecnológica; 

• À evolução do negócio e da procura; 

• À evolução dos mercados financeiros; 

• À evolução do meio envolvente.  
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Desenvolver um modelo contratual com cláusulas suscetíveis de 

permitir a sua melhoria futura: 
 

• Incentivo ao desenvolvimento de otimizações operacionais; 

• Incentivo ao desenvolvimento de otimizações financeiras; 

• Incentivo à realização de novos investimentos, não 

identificados à data da negociação; 

• Incentivo ao desenvolvimento de novas atividades, não 

previstas à data da negociação. 
Vitor Almeida 

10 



Desenvolver um modelo contratual equilibrado em termos de 

partilha de riscos, dado que todos os riscos têm um preço, por 

vezes excessivamente elevado. 
 

• Não é por se alocarem demasiados riscos a uma das Partes 

que se consegue alcançar um melhor contrato; 

• Há situações em que a transferência de determinados riscos 

para o parceiro privado se revela mais onerosa para o Estado 

do que a sua permanência no setor público. 
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Evitar cláusulas contratuais cujo custo é, por vezes, superior ao 

benefício que proporcionam. Apenas alguns exemplos: 
 

• Prestação de caução para responsabilidades pós términus do 

contrato, contratadas no inicio do contrato; 

• Exigência de caução para situações de incumprimento, 

quando a remuneração é paga pelo parceiro público; 

• Exigência de coberturas de seguros desproporcionadas face 

ao risco associado. 
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Evitar cláusulas contratuais cujo custo é, por vezes, superior ao 

benefício que proporcionam. Apenas alguns exemplos: 
 

• Exigência de níveis de serviço de excelência, quando um nível 

de serviço “bom” seria suficiente e compatível com o nível de 

serviço que é prestado por outros parceiros públicos; 

• Exigência de obrigações adicionais (de reporte, de 

fiscalização, de certificações externas, etc.) sem se questionar 

previamente a sua utilidade ou capacidade de utilização. 
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Como conclusão, importa reter que um Contrato será adequado se: 

• For económico, exigindo só a prestação do que é necessário; 

• For racional, não prevendo obrigações não necessárias; 

• Evidenciar capacidade de adaptação à mudança; 

• Contemplar mecanismos suscetíveis de gerar e partilhar valor 

adicional; 

• Estiver alinhado em termos de incentivos; 

• Se for uma verdadeira Parceria. 
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