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melhorar o planejamento e aumentar o
poder de negociação. Basicamente essa
é a maneira mais eficaz de garantir o
sucesso na hora de negociar. Pelo me-
nos é nisso em que acredita Márcio Mi-
randa, membro do comitê de serviços
da Câmara Americana de Comércio em
São Paulo, diretor-executivo da Câma-
ra Brasil-Rússia e presidente da Asso-
ciação Brasileira de Negociadores. Par-
ticipando há 20 anos do ensino de ne-
gociação no Brasil, Miranda lançou re-
centemente um CD-ROM multimídia
(Negociando para ganhar), com o ob-
jetivo de apresentar as principais técni-
cas de negociação e melhorar o talento
natural do empreendedor brasileiro de
negociar.

Segundo Miranda, uma das manei-
ras de o brasileiro burilar esse talento
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natural para a negociação é através
de um planejamento prévio. "O bra-
sileiro possui os componentes bási-
cos como o jogo de cintura, o pensa-
mento rápido e a flexibilidade, mas
peca no planejamento. Faz uma ne-
gociação sem planejar, confiando
muito no instinto natural." Nesta en-
trevista, ele conta quais as caracte-
rísticas de um bom negociador, as
principais táticas usadas para ter um
maior poder de barganha em uma ne-
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gociação e algumas particularidades
específicas de cada povo. Da mesma
forma, faz uma avaliação sobre as ne-
gociações da Área de Livre Comér-
cio das Américas (Alca) e analisa o
que mudou nas últimas décadas em
relação à arte de negociar.

Empreendedor - Como o senhor
avalia o desempenho do empreen-
dedor brasileiro como negociador?

Márcio Miranda - O empreende-

Obter informações prévias para



"Quem se deixar
levar pela emoção
e pela pressão
negocia pior.
Por isso, a
negociação
deve ser mais
pragmática do que
simplesmente ser
boa para o ego
do negociador"

dor brasileiro tem um talento natural
para a negociação, mas nunca se pre-
ocupou em melhorar isso. Ele possui
os componentes básicos como o jogo
de cintura, o pensamento rápido e a
flexibilidade, mas peca no planejamen-
to. Faz uma negociação sem plane-
jar, confiando muito no instinto natu-
ral. Diria que ele tem a matéria-pri-
ma, mas não o acabamento.

Empreendedor - Então um dos
fatores para melhorar o desempe-
nho em uma negociação seria o
empreendedor fazer um bom pla-
nejamento prévio. Como deve ser
esse planejamento? O que ele deve
priorizar?

Miranda - A base do planejamento
é captação prévia de informação. An-
tes de negociar é preciso saber qual é o
perfil do negociador. Por exemplo, ob-
ter informações dele e da empresa com
outras pessoas que já negociaram com
ele, conhecer o que ele precisa, as al-
ternativas para lhe fornecer o que ne-
cessita, saber se ele viria negociar so-
zinho ou seria em equipe. E nesse caso
quem viria e por quê, de quanto tempo
dispõe para negociar e se o tempo e o

prazo são fatores preponderantes. Tudo
isso antes de negociar. De posse des-
sas informações, ele vai saber qual será
o limite mínimo que poderá aceitar e
como deve iniciar a negociação. Dis-
ponibilizamos uma planilha de negoci-
ação, que na verdade é um roteiro para
o empreendedor preencher para fazer
um planejamento mais elaborado. Isso
é gratuito e quem quiser é só mandar
um e-mail para a gente.

Empreendedor - Além do plane-
jamento, a postura na hora de
negociar também é importante.
Que postura o empreendedor deve
ter para que sejabem-sucedido em
uma negociação?

Miranda - Basicamente muita cal-
ma, humildade e controle das emoções,
porque normalmente a negociação en-
volve conflito e antagonismo, pelo me-
nos de interesse. Quem se deixar levar
pela emoção e pela pressão negocia pior.
Por isso, a negociação deve ser mais
pragmática do que simplesmente ser
boa para o ego. Costumo dizer que, se
a pessoa está emocionalmente ligada a
uma compra, deve escolher o que se
deseja comprar, mas deve enviar uma
outra pessoa para efetuar a negociação.
Um exemplo é que, se a pessoa tem o
dinheiro e gostou, ela compra sem ten-
tar baratear, exigir, "sapatear"... Quer
dizer, existe um aspecto emocional que
suplanta o racional. Na negociação co-
mercial, também existe isso. Há anti-
patias e precedentes que não deveriam
ser levados em conta, mas na hora de
negociar, "quando ferve", o empreen-
dedor acaba colocando tudo isso no pa-
cote da negociação. No entanto, a emo-
ção deve estar à parte. Quanto mais frio
e calculista melhor.

Empreendedor - Dessa forma,
existem situações mais favoráveis
e outras mais desfavoráveis em
uma negociação?

Miranda - Com certeza. Muitas
vezes o empreendedor está negoci-
ando, por exemplo, a partir de uma
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posição fraca. Nesse caso ele está
mais se justificando do que negoci-
ando e é uma situação delicada, prin-
cipalmente se ele for nervoso, sem
nunca dar o braço a torcer, preferin-
do muitas vezes brigar do que nego-
ciar. Isso para o ego dele pode ser
bom mas para o negócio não. Um ne-
gociador profissional é uma pessoa
que não tem ego. Se for do interesse
dele e sair mais barato, ele baixa a
cabeça e ouve um pouco.

Empreendedor - Em relação às
táticas usadas em uma negocia-
ção, o senhor poderia citar quais
seriam as mais utilizadas pelos
empreendedores atualmente na
hora de negociar?

Miranda - A mais antiga de todas e
que sempre funciona é a tática na qual
dois negociadores do mesmo lado fa-
zem papéis, um de bom e o outro de
mal. É que nem filme americano de
detetive. Em uma negociação comer-
cial isso acontece na forma de um ne-
gociador nunca gostar do produto ou
do serviço enquanto um segundo diz:
"Dá um tempo, dá uma oportunidade".
Então, sempre fazendo esse jogo: um
gosta e o outro não gosta. Além dessa,
existe a tática do "bode", na qual cri-
am-se diversas dificuldades para depois
ir tirando os empecilhos gradativamente
e dando a impressão de que o outro
lado conseguiu concessões. Há ainda a
técnica de mudança de negociador: por
exemplo, hoje um negociador acerta
vários detalhes da negociação com um
empreendedor, e de repente amanhã
vem uma outra pessoa para negociar e
fala em começar a negociar, ignorando
todas as concessões que já foram fei-
tas no dia anterior. Então o desgaste é
muito grande e o empreendedor é ven-
cido pelo cansaço.

Empreendedor - Existem particu-
laridades específicas de cada
povo?

Miranda - Sim. Os orientais em
geral negociam sempre em equipe.
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Segundo, eles nunca dizem "não" mas
também nunca dizem "sim". Então o
empreendedor está sempre no ar,
nunca sabe se está agradando, se está
indo ou se está voltando. O terceiro
ponto é que sempre tomam decisões
em consenso. Com isso, demoram
muito mais para decidir, porém quan-
do decidem não voltam atrás. No caso
de um norte-americano, por exemplo,
o negociador viaja a noite inteira, de
manhã cedo chega, toma um banho
no hotel e já está negociando. Se va-
cilar, na mesma noite ele pega o avião
e volta. Diferente do brasileiro, o povo
"latino", em geral, chega, conversa
sobre a família, futebol, faz toda
aquela parte social mais intensa para
depois falar de negócio. Já um árabe,
por exemplo, passa uma semana fa-
lando de família, de coisas sociais
para depois tocar no assunto negóci-
os. Então cada país tem a sua parti-
cularidade, o seu ritmo.

Empreendedor - Dentro desse
contexto é fundamental conhecer
o povo com o qual se vai negociar
para ter uma visão cultural?

Miranda - Com certeza. Muitos
empreendedores acreditam, por
exemplo, que o fato de falar em in-
glês lhes permite negociar com os
Estados Unidos. Mas não é somente
isso. Além de precisar ser bilíngüe, é
preciso também ser bicultural. Tem
que conhecer da comida, dos modos,
do ritmo, dos valores e, ainda, dos
preconceitos. Saber qual o assunto
que está na moda e qual tema que per-
turba mais as pessoas no momento.

Empreendedor - Em termos ma-
croeconômicos, de que maneira o
senhor analisa a postura do Bra-
sil, juntamente com os países que
fazem parte do G31, diante das
negociações ocorridas na reunião
da OMC, realizada em setembro
na cidade de Cancún no México,
em relação ao subsídio agrícola?

Miranda - É uma postura de

"O empreendedor
tem que ter
um nível de
informação muito
maior para poder
negociar, porque
certamente o
seu oponente,
se quiser, tem
a informação"
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quem está se armando para negociar
depois ou até mesmo usando a tática
do bode, criando um monte de difi-
culdades para depois dizer que abriu
mão disso, abriu mão daquilo...

Empreendedor - Diversos analis-
tas acreditam que a posição ado-
tada pelo Brasil trará conseqüên-
cias às negociações da Área de Li-
vre Comércio das Américas (Alca).
Na sua opinião, isso pode compro-
meter as negociações?

Miranda - Com certeza. A Alca
acaba de atrasar por causa disso. Com
certeza tem implicações, mas também
há uma parte de jogo político, que não
podemos esquecer, e outra que é pu-
ramente comercial. Em uma negoci-
ação desse tipo é muito difícil sepa-
rar uma coisa da outra.

Empreendedor - O país poderia
ficar sem poder de negociação por
participar de um bloco econômico
liderado pelos EUA, que todos sa-
bem que podem subsidiar os pro-
dutos e garantir um protecionis-
mo econômico?

Miranda - Risco sempre existe,
mas há risco em participar e em não
participar. Para não participar, tem que
ter para onde escoar a produção. Se
não entrar no mercado comum euro-
peu, não entrar na Alca, vai exportar
para onde? O segundo ponto é que há
muitos empreendedores querendo en-
trar para poder ter um tipo qualquer de
acordo bilateral e ter uma preferência
no tratamento comercial. Então é pre-
ciso baixar um pouquinho o ego do na-
cionalismo e ver o que realmente é mais
interessante para trazer divisas para o
país. A postura tem que ser pragmáti-
ca. É dentro dessa linha que eu condu-
ziria o tema Alca.

Empreendedor - Para finalizar, na
sua opinião o que mudou nas úl-
timas décadas em relação à arte
de negociar?

Miranda — Evoluiu basicamente em
função da globalização que possibilitou
o acesso à informação. Antigamente
tudo era muito mais complicado, os
contatos eram demorados... Hoje as
pessoas negociam com maior facilida-
de em qualquer lugar e tudo é imedia-
to. O mundo ficou muito pequeno, e a
informação está aí para quem quiser e
souber utilizar. O empreendedor tem
que ter um nível de informação muito
maior para poder negociar, porque cer-
tamente o seu oponente, se quiser, tem
a informação. Como informação é si-
nônimo de poder na negociação, quem
a usar melhor leva vantagem.

Linha Direta

Márcio Miranda
(11) 9637-1873
marcio@amcham.com.br
www.workshop.com.br
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