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Numanegociação
o maisimportante
é chegara uma
soluçãowin/win,
ou sefa,€ffi que

ambasas partes
ganhem
P o r M a r i af o ã o L i ma
mjlimo@acj.pt

embra-seda primeira vez que
negociou?Nós avivamos-lhea
memória.Foi quandochorou,
pelaprimeiravez,porquetinhafome.Já
gensouquantasvezespor dia negoceia?
E umasituaçãoquasepermanente,
parte
integrantedos relacionamentos.
'As competências
comporÍamentais
de negociaçãonão se limitam aosencontrosentrevendedores
e comoradores
ou patrõese sindicatoslsãouiilizadas
por todos nós nos mais variadoscontextos",explicaPedroSantosPereira,
partner daStoreMotivator.E acrescenta: "Nas organizações,
asnegociações
ocoffem em todos os níveis - entre
chefiase colaboradores,
chefesde equi
pase os seusmembros,compradores
e
fornecedores,colegas,departamentos
e áreasfuncionais.Osobjectivospodem
sera resoluçãode diferendos,a distribuiçãode tarefas,a obtençãode recursosou a formalização
decontratos,
sempre com o propósitoúltimo de atingir
acordosmutuamentesatisfatórios."
Simplificando,pode-sedizer que a
negociaçãoé um processoqueenvolve
partes,ondecadaumatemqualquercoisaque a outraquer,e em que sechega
a um acordodetroca,apósumafasede
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"Do pontode vistatécnico,
discussão.
uma negociaçáoefi.cazé a que atinge
opinaRicardo
os objectivosdesejados",
Yargas,p artner da T}|II Porlugal.
de váriostipos:
Existemnegociações
win/win, em que ambasas Paftesganham; win/lose, em que o que ganha
umapafie é igual ao quea outraPerde;
e lose/lose,em queperdemasduas.

do númerode pontosa negocrar,PaÍa informaçãoe use-atacticamente.
O objectivode umanegociaçãoé sade satisfamaximizaraspossibilidades
interessese não chegara um
tisfazer
de
rigorosa
uma
definição
mútua;
ção
objectivosa atingir em cadapontone- acordo.Na opiniãode PedroSantosPedo reira,"uma negociaçãoefrcazé aquela
gocial;o coúecimentoaprofundado
interlocutore do seuestilo;a determina- em queatingimosos nossosobjectivos
a nossasatisfaçãoe a dos
çãoclaradanossavantagemconcoÍïen- assegurando
daí gera-sefldeinterlocutores;
nossos
e,
comercial);
(isto
na negociação
cial
que é excelente
o
ança,
confi
e
lizaçáo
argupreparação
de
uma
a
finalmente,
posteriores".
mentaçãobaseadanestainformação. paranegociações
Mas comoé que seconsegueserum
A artede bem negociarbaseia-sena
tentativade conciliarum bom resultado negociadorexímio?Antes de maisdeparasi e pafaa outraparte.Mas parase fina do que vai falar e o que seránechegara uma situaçãoem que ambas gociado.Se for negociarmais do que
as paÍtes consigam o que desejamé uma coisa,saibaque é mais objectivo
precisoestar-sebem preparado,alerta negociarumacoisade cadavez.De sequaissãoos seuslimie flexível. A chave de um negócio é guida,estabeleça
paraa mesade negoir
adianta
Não
partes
tes,
têm
compreenderque todasas
qual
seriao acordodos
pens.ar
a
ciações
das
em
troca
de
valor
de receberalgo
preciso
sabertambémo
E
sonhos.
toseus
assim
que
Só
fizerem.
concessões
dos podemsentir-sebem-sucedidos. mínimoqueestádispostoa aceitar(algo

Diferençasdas três tipologias No primeirocaso,estamosperanteuma
quevaloricom imaginação
negociação
za asrelaçõesfuturas."E o exemplodas
empresasque desenvolvemparcerias
com os seusfomecedoÍesnumaóptica
relacionaldeprivilegiaro longopÍazo",
explicaPedroSantosPereira.No caso
win/lose,cadauma daspartesesforça-sepor "enganaf"ou "esmiffar"a outra,
partindo do princípio que o mundo é
grandee outros incautoshavetâpata
"esmifrar". As partesprivilegiam o curto prazo.O último caso(lose/lose)deve-se sobretudoa um escalonamento
da
pressãonegocialem quecadapartenão
quer ficar a perdere no final já foram
"O bom negociadortemumaenorme como o seulimite de resistência).
tão longe que qualquersoluçãoé má.
Atendendo ao posicionamentodos capacidadede escuta;é capazde mannumatarefadurante Quantosintervenientes?- O núnegociadoresduranteasnegociações, ter a concentração
estaspodemtambémserdivididasem períodoslongosde temPo;tem visão mero máximo desejávelde pessoasà
deveráseravaliado
dois grandesgrupos:competitivase de estratégicada negociaçãoem curso, mesada negociação
"Poderequerer
preparação.
de
na
fase
e
negócio
no
seu
impacte
o
primeientendendo
resoluçãode problemas.Nas
mas
um número
especialistas,
viírios
que
em
está
daquilo
interlocutor
no
do
o
procura
paÍte
maximizar
ras, cada
grande
multidão",
é
uma
a
oito
superior
calmaexprimir
de
é
capaz
discussão;
para
independentemente
si,
resultado
assuas opina PedroSantosPereira.No ideal
da mentee de formanãoagressiva
de comissoprejudicarosresultados
cadaparteprocura exigências;procuraentendero seuin- uma negociaçãodeveriaacontecerenoutra;nassegundas,
maximizar os resultadospara si, pro- terlocutore aceitaqueele tambémtem tre duaspessoas,masa complexidade
curandoencontrarformas para que a objectivosa atingir; é criativo e inteli- dostemas,a autonomiade decisão,e a
outrapartetambémobtenhaosresulta- gentena procurade soluções;e aceiÍa imprevisibilidadeda própria situação
dosquedeseja,explicaRicardoVargas. a pressãopsicológicacomo um facto negocialfazcomquemuitasvezesisso
devem
tenham inerente ao acto de negociare não a sejaimpossível,"Na negociação
Isto exigequeos negociadores
para
atingir
pessoas
necessárias
as
estar
interlocudo
seu
malévolas
intenções
adecompetênciase comportamentos
isso
devemos
Por
desejado.
resultado
o
GeneVargas.
Ricardo
enumera
tor",
possíveis
as
nequadosparaquesejam
é a pessoa garantir que o interlocutor tem capao bomnegociador
gociaçõesde resoluçãode problemas' ricamente
quepartado prin- que atinge sistematicamenteos seus cidade de decisãosobre o Ponto em
"Um posicionamento
cípio de que vai haverum vencedore objectivos,mantendoos seusinterlo- apreciação;caso detectemosque ele
um vencidodificilmenteproduzresul- cutorestambémsatisfeitoscom os re- não tem essacapacidade,deverãoser
envolvidosos elementosqueo possam
tadosconstrutivosdo pontode vistare- sultadosque obtiveram.
fazef", refereRicardoVargas.
para
prepase
Disponibilizartempo
lacional", adverteo partner da TMI.
Antes aindada negociaçãofaça um
é
fundanegócio
um
Semprequesequeiramanterumare- rar antesde iniciar
de informaçõesacerca
levantamento
construtivo
o
uso
como
lação continuadacom a outraparte,o mental,assim
pessoas.
Comquemé
e
das
da
empresa
tempo
precisar
de
Pode
tempo.
desse
deresolução
idealé buscara negociação
que
Do
que
negoceiam?
eles
de
estudos
para
encontrar-estatísticas,
Precisam?
de problemas,explicaRicardoVargas.
acordo?
(in)dispensável
neste
que
é
O
argumenos
seus
que
corroborem
casos
passos:
deflniuma
Estaimplicavários
é
que
conhecer
pessoas
Lembre-se
das
resumidas
descrições
Poder'
tos
e
seus
problema
e
dos
do
çãocuidadosa
"Maquiaveldizia queum adversário
componentes;o alargamentomáximo com quem vai negociar.Retenhaesta

Parase p]€paÍaÍ inÍorme'semuito bemsobre
a pessoaque vai estar à suafrente
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nãodeveserignorado,nemmenosprezado,nem detestado,
mas,sim, estudado. O conhecimentodo adversiírio
ou interlocutornegocialé, em minha
opinião, essencialna preparaçãode
qualquernegociação.
TâmbémLao Tse
afirmavaque sealguémtivesseum conhecimentoprofundo de si próprio e
do seuadversárionuncaconheceriaa
demota.Mas naturalmenteque tal não

e pedir a colaboração
çõesestratégicas
de peritosinternosquepossamcontribuir parao negócio.No entanto,neste
espaçoterádificuldadeem evitarinterrupçõesnãoplaneadas.O terrenoneutro é o correspondente
ao escritóriode
umaterceirapaÍteou umasalapública.
Nesteespaço,nenhumadaspaÍes tem
vantagempor estarhabituadaao local
e arnbastêm depassarsemos seuspe-

Ìênciosquesãoexcelentes
indicativos
dos
sentimentos
e daformacomosereageao
quesediz."O bomnegociador
devetomar
notasdeformaselectiva
e ler o nãoverbal,
istoé,descodificar
alinguagem
gestual,
faciale corporal",acrescenta
Santos
Pereira.
Há aindacaracterísticas
decuenãose
deveabdicar:imaginação
tparáprocurar
soluçõesaltemativas),perseverança
e
empatia(para se chegarao win/win).
E impoftantequeo negociadorsemostre capazde ver o pontode vistado adversário.Lembre-sede queo objectivo
é tenÍarfazer com que as duaspartes
saiamsatisfeitas.
Além disso,sejaflexível,isto é, estejadispostoa reveros
invalidaa necessidade
de seconhecer ritos e materialde apoioque possam seuslimites dianteda apresentação
de
profundamente
a matériaobjectoda ne- necessitar.
O terrenodo adversáriosão factosnovos.Duranteestasconversas
gociação",
explicaJoséAntónioRous- osescritóriospertencentes
à outraparte. podemsurgirsoluçõesinesperadas.
seau,director-geraldaAssociaçãoPor- Estelocal permite-lheprotelara negoAindarelativamente
à postura,há dois
tuguesade EmpresasDistribuidoras. ciação,argumentando
queprecisadere- mitosqueimpofiadestruir."O primeiro
Háváriosaspectos
a teremcontaaoes- metero assuntoparaalguémdo escritó- é o de quesedevemmanteros nossos
colherum localparaas negociações,
in- rio. No entanto,a falta de familianzação interesses
escondidos
durantea nesocluindoquestões
deconveniência,
neutrali- com o ambientepodeserpefiurbadora, ciação.Estapostì.lra
geramal-enteúidadee instalações.
Emprincípio,oslocais e não teráo controloda logística.
dos.E imporrante
posicionar
os nossos
paraosdoisladossãoosmelhores. Há váriosaspectos
neutros
a ponderar
acerca
da interessese procurarque o interlocuMasháexcepções.
Seprecisamaisdo seu postura
donegociador.
Antesdemaisdeverá tor posicioneos seus",explicaRicardo
interÌocutor
do queeledesi, vá aoseues- mantero espírito
"Istoé,serflexível, Vargas.E esteconsultorcontinua:"O
aberto.
critórioe nãosaiade1áatéconseguir
algo. nãosecolocarnadefensiva
e evitarideias segundomito é o de quea negociação
Em termosde local, há trêstipos de pre-concebidas",
explicaPedroSantos
Pe- resolvesempreo problema.Geraa ideia
terrenoparurealizara negociação:
pró- reira.O negociador
deverá
sercapazdees- de que se o problemanão ficou resolprio, neutroe do adversário.O próprio cutaro outroe dar-lhetempopararespon- vido, entãoa negociaçãonão foi bem
sãoos escritóriosda suaempresa.Este dera perguntas.
Deverátambémsercapaz conduzida.Isto nem sempreé verdade
terrenopermiteJheorganizarinterrup- deavaliaro tom,a ênfase,
o ritmoe ossi- e muitas vezesleva a uma posturade

NasÍeuniõesdeuemestaÍ pÍesentes
as pessoascom podeÍ de decisão
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pedindo
Liderar
a negociaçã0,
apenas
quando
a cooperação
dosoutros
necessária
Devesera pessoa
commaisexperiência,
querequerem
Pronunciar-se
sobre
assuntos
experiência
nãonecessariamente
a maisidosa
Comandar
osoutros
elementos
dogrupo

Bom

Estaé a pessoa
comquema oposição
pelos
se Expressar
simpatia
pontos
e compreensão
devistadaoposição
identiÍica,
queo bom
Elesdesejavam
posição
previamente
Retroceder
numa
pelasuaprópria
tomada
equipa
Í o s s eo s e uú n i c o p o s i t o r
Acalmar
a oposiçã0,
transmitindo
umaÍalsa
segurança,
e levando-a
a relaxar

Mau

0 oposto
do bom.Estapessoa
levaa
lmpedir
asnegociações
deprosseguirem,
see quando
necessário
o p o s i ç ãaop e n s aqru eq u a l q u ae cr o r d o Subestimar
argumentos
0up0ntos
devistaquea oposição
tenha
apresentado
c o n s e g u i r - sm
e -ai iasf a c i l m e nsteeme l e Intimidar
a oposição
e tentar
mostrar
assuas
Íraquezas

Duro

f
a
ft

S

Atrasar
o processo,
usando
tácticas
deprotelação
Este
elemento
adopta
umalinha
duraem Permitir
aosoutros
retirar
quepoderiam
ofertas
suaves
terfeito
tudo.
Apresenta
complÍcações
à oposição
pr0gresso
0bservar
registar
e
o
das
negociações
e a equipa
submete-se
à suaopinião Mantergrup0
o
concentrado
nosobjectivos
dasnegociações

Fazo apanhado
detodos
para
ospontos
de Sugerir
métodos
outácticas
sairdeumimpasse
Moderador
vistaexpressos,
e emseguida
apresentalmpedir
a discussão
principars
deseafastar
dasquestões
-0scomoumcasoúnico
quaisquer
e irreÍutável Apontar
incongruências
noargumento
daoposição
Fanle.
C1noRealÌzar
negocÉç0et
LivÍafia
C vilizaçâo
Edl0ra
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demasiadoenvolvimentoemocional,o zer qüeprecisade repensaro assunto. no momentoda aplicaçãodo acordo,
que pode serprejudicial."
Quandosentirque a negociaçãoestá assimcomoem futurasnegociações.
"Tantoquantopossívelprocuroestar quaseterminadae que poderá haver
nãopenseque
No final danegociação,
calmo,atentoaosargumentosda parte acordo,deveserdadaà outrapartealgo o assuntoestáanumado.E precisofazer
O tempofoi usadodaforma
contráriae firme nasminhasposições, que para ela tem valor, mas que seja a avaliação.
que coerentecom a baselógicadaproposta adequada?
Alguémtevede cedercontra
masprocuroencontraralternativas
permitam ultrapassaras diferenças", apresentada.
Deveflcar bem claro que a vontade?Respondaa estase outras
setratadeum gestofinal,paranãocriar questõese terámaiselementosde preexplicaJoséAntónio Rousseau.
Não tente apressara negociação. expectativasde eventuaisconcessões paraçãonumapróxima negociação.
Negociarcom sucessonão tem de
Maisimporlantedo quefecharum acor- adicionais.Uma ofertadestetipo pode
com um vendo específicoé gnantito relacionamen- ajudara dissipardúvidasaindaexisten- acabarnecessariamente
o acordo.Destafor- cedore um vencido.Mas setiver de ser,
to de longo prazocom a outraparte.
tese a desbloquear
a negociação ao menosque o vencedorsejavocê.E
Sedurantea negociaçãoo ambiente ma a outraparteabandona
piorar,façauma pausa.Podepedir um satisfeitae com a sensaçãode ter sido jáagora,lembre-se
do ditado:"Na vida
como não se alcançao que se merece,mas
café,tempopararecolhernovasinfor- tratadacomjustiça.Sentimentos
umamais-valia sim o que negoceia."
a
maçõese atérecuar.Não há mal em di- estepodemrepresentar

AVATIE SE É BOM NEGOCIADOR
paraavaliara suaactuaçãonosnegócios.
Vejaas áreasem que precisade melhorar
Responda
às seguintes
afirmações

parte
1 Investigo
a outra
antes
deentrar
emnegociações
2 Leiomaterial
deapoio
antes
deplanear
a minha
estratégia
quanto
principais
3 Souclaro
aosobjectivos
danegociação
4 Escolho
tácticas
negociais
objectivos
apropriadas
aosmeus
Íacilitam-me
0smeus
objectivos
5 Asminhas
estratégias
negociais
alcançar
6 0uando
usoagentes,
instruo-os
detalhadamente
7 Ouando
usoagentes,
dou-lhes
a autoridade
dequeelesnecessitam
8 Tenho
umaatitude
Ílexível
nasnegociações
queasnegociações
para
ambas
aspartes
9 Acho
devem
serumaoportunidade
benéfica
10 Entro
nasnegociações
determinado
a alcançar
umacordo
satisÍatório
11 Comunico
asminhas
opiniões
numa
linguagem
inteligÍvel
12 Comunico
lógica
asminhas
opiniões
e claramente
paracomunicar
parte
13 Usolinguagem
coma outra
corporal
deÍorma
consciente
14 Evito
expor
fracos
0spontos
daoutraparte
15 Sousempre
delicado
durante
asnegociações
quesãorealistas
pelanegociação
16 Usoprazos
e determinados
parte
parameajudar
17 Usoo meuinstinto
astácticas
daoutra
a compreender
poder
para
quando
18 Tenho
necessário
suÍiciente
l0mardecisões,
parte
19 SousensÍvel
a quaisquer
diferenças
culturais
daoutra
20 Trabalho
bememgrupo
parte
21 Soucapaz
naposição
daoutra
deserobjectivo
e colocar-me
22 Seicomolevar
a outraoarte
a ÍazerumaoÍerta
23 Evito
sereuaÍazer
a orimeira
oÍefta
24 Através
deoÍertas
condicionais,
tentochegar
a acordo
passo
25 Aproximo-me
dosmeus
objectivos
flnais,
a passo
26 Mostro-me
emocionado
apenas
comopafiedeumatáctica
27 Regularmente
Íaçoumresumo
dodecurso
dasnegociações
parapensar
paramedarem
28 Usoosadiamentos
tacticamente
tempo
pades
quando
29 Introduzo
terceiras
asnegociações
seinterrompem
30 Utilizo
ummediador
comoumamaneira
deresolver
umimpasse
quequalquer
pelas
duaspartes
31 Asseguro-me
acordo
é assinado
quepossível
preÍiro
32 Sempre
negociar
umasituação
devencedor
Resultados:
quesejao nívelatingido,
é possível
melhorar.
Nofinal,someospontose leiaa avaliação
correspondente.
Qualquer
paranegociar
comsucesso.
Erttre32 e 64:.A suacapacidade
a usartácticas
essenciais
de negociação
é fraca.Aprenda
mascertas
áreas
precisam
de sermelhoradas.
Entre65 e 95:Temumacapacidade
de negociação
razoável.
paraoutrasfunções.
Entre96 e 128:Assuasnegociações
sãoum sucesso.
Continue
a preparar-se
detalhadamente
FonIe.
Conj Realizât
Negoclaçoas,
LivÍaria
CivilìzaçãO
Edit0Ía
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