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Margaret Neale, da Stanford School of Business, aponta sete linhas mestras: buscar soluções 
integrais, não parciais; reparar-se para o melhor acordo possível; saber ouvir e aprender; 
fazer a primeira proposta; não desvalorizar-se nunca; ir além do impasse; evitar armadilhas.   
  
Teoricamente, ninguém perde em uma negociação. Não há razão para que alguém aceite um 
acordo que o leve a uma situação pior do que a que já existia. Mas o fato é que 
freqüentemente as pessoas aceitam acordos que vão contra seus interesses. E mais 
freqüentemente ainda fecham acordos com condições que não são ideais, ou seja, que deixam 
uma ou ambas as partes menos satisfeitas do que poderiam. 
 
Por que isso acontece? Porque cometemos erros. Nós processamos as informações 
incorretamente ou permitimos que nossa avaliação seja guiada pelas emoções ou por detalhes 
irrelevantes. Erros de avaliação sabotam as possibilidades de sucesso de uma negociação. 
 
Por mais de 30 anos, minhas pesquisas e minha prática de ensino estiveram concentradas no 
processo de tomada de decisão durante negociações. Descobri sete linhas mestras que influem 
significativamente na capacidade das pessoas de negociar de forma eficaz: 
 
 
1. Buscar soluções integrais, não parciais. 
2. Preparar-se para o melhor acordo possível. Enfatizando a palavra “possível”. 
3. Saber ouvir e aprender. 
4. Sempre fazer a primeira proposta. 
5. Não desvalorizar-se nunca. 
6. Ir além do impasse. 
7. Evitar armadilhas.   
  
 
Busque soluções integrais – A maioria das pessoas senta-se à mesa com a expectativa de 
chegar a um acordo que seja fruto do que chamamos de “negociação distributiva”. Em uma 
negociação distributiva, as partes dividem um bolo de tamanho predefinido e, em geral, o que 
uma delas ganha é o que a outra perde. 
 
Quando você está tratando do aluguel de seu novo escritório, por exemplo, quanto mais você 
conseguir economizar, menos o proprietário vai ganhar. Em uma negociação puramente 
distributiva, em que a força relativa de cada parte é conhecida, o lado mais forte costuma 
levar a maior parte do bolo. 
 
Geralmente todos, e em especial a parte mais fraca, saem ganhando com as negociações que 
denominamos “integrais”. Nesses casos, o acordo cria valor para ambas as partes. 
 
Esse tipo de negociação envolve o esforço para identificar e incorporar questões às quais os 
dois lados dão valores diferentes. Isso permite que os dois lados façam concessões em áreas 
que valorizam menos, obtendo em troca concessões em áreas que valorizam mais. Ainda que 
essa abordagem seja mais complicada quando se trata de lidar com múltiplos assuntos ao 
mesmo tempo, se bem-sucedida, pode levar todos a obter mais do que querem. 
 
Muitas negociações aparentemente distributivas podem, na verdade, ser transformadas em 
negociações integrais, em que ambas as partes se beneficiam. Pense, por exemplo, no caso do 
acordo histórico entre ambientalistas e uma hidroelétrica para remover duas grandes represas 
que bloqueavam a rota dos salmões que retornavam do oceano Atlântico para desovar nos rios 
do Estado do Maine, nos EUA. 
 
Os ambientalistas queriam salvar o salmão, que já se encontrava na lista das espécies 
ameaçadas de extinção. A PPL Corporation queria vender mais energia elétrica e se livrar das 
ações na justiça iniciadas pelos ambientalistas. 



Embora inicialmente as partes tenham encarado o conflito como uma negociação distributiva, 
do tipo ganha–perde, depois de dois anos chegou-se a uma solução integral: a PPL removeria 
as duas represas e as organizações ambientais levantariam US$ 25 milhões em cinco anos 
para repassar à PPL. 
 
Dessa forma, a PPL conseguiu aumentar sua capacidade de geração de energia em seis outras 
represas e pôde recuperar 90% da capacidade de produção das duas represas perdidas. Além 
disso, os ambientalistas concordaram em retirar as ações na justiça. Dessa maneira, o acordo 
criou valor para ambas as partes.   
  
Prepare-se para o melhor acordo possível – Costumamos cometer o erro de partir do 
pressuposto de que, uma vez iniciada a negociação, devemos necessariamente chegar a um 
acordo. Até experimentamos uma sensação de fracasso quando isso não é possível. Assim, 
acabamos muitas vezes fazendo propostas irracionais, somente para poder fechar um acordo. 
 
Podemos observar como isso ocorre em um exercício que proponho a meus alunos nos cursos 
de negociação. Ofereço uma nota de US$ 20 a quem der o melhor lance. Cada lance deve ser 
um dólar maior do que o anterior. O vencedor paga o lance e fica com a nota de US$ 20. O 
segundo colocado também deve pagar seu lance, mas não leva nada. O lance vencedor tem 
ficado entre US$ 20 e US$ 44, e no calor da batalha os lances já chegaram a US$ 313. Por que 
alguém faria isso? Apenas para não ser o segundo, o perdedor. 
 
Seu objetivo deve ser conseguir o melhor acordo possível, que realmente melhore sua 
situação. Para se proteger, você deve iniciar uma negociação sabendo quais são suas opções 
caso não consiga chegar a um acordo. Chamamos isso de Melhor Alternativa a Um Acordo 
Negociado (ou Batna, na sigla em inglês para Best Alternative to a Negotiate Agreement). 
 
Essa é a opção disponível caso você tenha de deixar a mesa de negociação. Se você está 
negociando o preço de um banquete de comemoração anual com um restaurante elegante, por 
exemplo, sua Batna pode ser a menor cotação que você tem em mãos. Se estiver negociando 
a produção de um vídeo promocional com um profissional famoso da área, sua Batna pode ser 
aprender a fazer o vídeo por conta própria. 
 
É fundamental saber quais são suas opções antes de a negociação começar e, então, pesar 
todas as propostas em relação às opções. É claro que você nunca deve aceitar um acordo que 
seja pior do que sua Batna. 
 
Além disso, você deve sempre perseguir um objetivo. Trata-se do valor que você quer obter, 
seu acordo dos sonhos. Ao estabelecer um objetivo, você pode concentrar-se em conseguir o 
melhor resultado possível em vez de apenas assegurar o suficiente. 
 
Portanto, durante as negociações, concentre-se em seu objetivo, não em sua Batna. Isso o 
motivará a seguir em frente, mesmo quando já tiver alcançado suas exigências mínimas. Por 
exemplo: nas negociações do banquete de falamos, seu objetivo pode ser mais do que o 
melhor preço em comida e bebidas. Você pode também barganhar um serviço de valet, música 
ao vivo ou mais garçons.   
  
Ouça e aprenda – Você não consegue informações falando, mas, sim, ouvindo. Uma vez que 
você tenha se sentado à mesa, é importante fazer perguntas, ouvir com cuidado e tomar nota 
de tudo o que você aprende. 
 
Para avaliar sua própria força, você precisa conhecer não apenas suas alternativas, mas 
também as da outra parte. As pessoas não costumam declarar seus interesses explicitamente. 
Por isso, você deve fazer as perguntas certas para chegar a esse tipo de informação. Por 
exemplo: mesmo que uma fundação divulgue dois novos programas que parecem igualmente 
importantes, pessoas de dentro da organização provavelmente sabem que um deles tem mais 
possibilidades de vida longa por ser o preferido do diretor. 
 



Estrategistas bem-sucedidos fazem perguntas até estarem seguros de que compreendem 
motivos e interesses subjacentes. E, uma vez que você entenda os interesses da outra parte, 
pode propor trocas em áreas a que cada lado dá valores diferentes. Quanto mais informações 
você obtém antes e durante as conversações, mais criativo você pode ser ao propor um acordo 
integral. 
 
Para isso, questões abertas são geralmente mais úteis. Por exemplo: em vez de perguntar se 
um órgão governamental está feliz com o fornecedor de um serviço social que você deseja 
substituir, talvez seja melhor dizer algo como: “Ajudaria a entender o que você está 
precisando se pudesse nos dizer quais são as vantagens e as desvantagens do atual 
fornecedor”. 
 
Também é importante ouvir o que não foi dito. A falta de disposição para responder a uma 
pergunta também é por si só uma informação. Pode indicar que a outra parte sente que a 
informação prejudicaria sua posição na negociação. 
 
Por fim, troque informações. Para cada dica que conseguir ofereça algo equivalente em troca. 
Esse tipo de atitude desenvolve a confiança e a compreensão mútuas. Se você não quer 
responder a uma pergunta específica, faça como os políticos: fale como se estivesse 
respondendo a outra questão, em um assunto de sua preferência. E você pode até mesmo se 
recusar a responder, alegando não estar preparado naquele momento.   
  
Faça a primeira proposta – A vantagem de deixar a outra parte fazer a primeira oferta está no 
fato de que ela pode apresentar algo melhor do que você esperava. A desvantagem está no 
fato de que você permite que o outro lado estabeleça uma âncora. 
 
Âncoras são números de base a partir dos quais os negociadores somam ou subtraem para 
avaliar propostas. Pesquisas mostram que as pessoas buscam âncoras e confiam nelas na hora 
de fazer suas avaliações. Se é para estabelecer uma âncora, que seja a sua. 
 
Se você falar primeiro, apresente uma proposta radical, mas que seja razoável o suficiente, a 
fim de evitar que a outra parte possa rejeitá-la de pronto. 
 
Digamos que você está tratando com um possível editor para produzir sua newsletter mensal. 
Atualmente você paga US$ 4.000 por mês para fazê-lo, mas conseguiu manter essa 
informação em segredo. Você também sabe que o mercado editorial está em ritmo lento e, 
portanto, a barganha é possível. Você, então, vai em frente e faz a primeira proposta, de US$ 
3.000, sabendo que há espaço para ceder e mesmo assim ainda economizar dinheiro em 
relação ao que está gastando. 
 
Uma vez que você fez uma pesquisa prévia e sabe quais são os preços praticados pelo 
mercado, você pode ter certeza de que sua proposta é alta o suficiente para manter o 
interesse do editor, mas baixa o suficiente para lhe dar vantagem estratégica. Mas, se seu 
adversário faz a primeira oferta, como você deve reagir? Você pode posicionar-se mostrando 
que ela é inaceitável. Pode utilizar o que se chama de “grande recuo”. 
 
Digamos que você esteja negociando com um órgão governamental um contrato de 
treinamento de ex-detentos. O funcionário do governo diz que quer sua primeira avaliação em 
três meses. Diante disso, você demonstra o recuo: recolhe-se, afasta a cadeira da mesa, 
apresenta um ar pensativo. 
 
O funcionário percebe que você recuou, acha que seu pedido não é razoável e muda para seis 
meses, sem que você tenha de dizer uma única palavra. Uma reação desse tipo gera dúvidas 
na outra parte sobre a possibilidade de chegar a um acordo e evita que uma âncora seja 
estabelecida. 
 
Quando você recorre a esse tipo de recuo estratégico, espere até fazer uma contra-oferta. A 
outra parte talvez faça concessões imediatas ou talvez nunca mencione a proposta inicial 



novamente. Quando a outra parte recorre ao recuo estratégico, você deve manter a postura e 
esperar antes de responder. Afinal, pode ser apenas uma tática.   
  
Não se desvalorize – Negociadores com excesso de confiança pensam que sabem de antemão 
como uma transação deve terminar e podem fechar-se para novas fontes de informação, 
recusar-se a levar em conta alternativas e deixar de estar abertos a soluções criativas. 
 
Negociadores com baixa confiança se comportam de forma oposta: fazem concessões sem 
obter em troca algo adequado, porque reduzem o valor das concessões que fazem. Você deve 
avaliar corretamente sua força de barganha, a fim de tirar o máximo da negociação. 
 
Suponhamos que um vendedor de computadores o informe que oferece 40% a entidades sem 
fins lucrativos. É melhor do que o que oferece seu fornecedor atual e você faz uma encomenda 
de 15 máquinas e fecha o acordo. 
 
Esse é um cenário tranqüilo, mas vejamos outro: nessa mesma situação, em vez de 
rapidamente fazer a encomenda e fechar o acordo, você mostra interesse e pergunta: “Há 
descontos para grandes volumes?”. O vendedor responde que sim, no caso de pedidos de 10 
ou mais máquinas. Você então pergunta se esse desconto poderia aumentar caso também 
adquirisse softwares e recebe nova resposta positiva. Agora o cenário ficou ainda melhor e 
você faz a encomenda. 
 
Vejamos um terceiro cenário, exatamente como o anterior, mas com uma diferença: antes de 
fazer a encomenda você entra em contato com seu fornecedor antigo, com quem, afinal, você 
tem uma história e em quem você sabe que pode confiar. Você lhe diz que um novo 
fornecedor está oferecendo melhores condições que, apesar de tudo, você não pode ignorar. 
Espere a resposta. Você terá duas opções: o novo fornecedor ou o fornecedor antigo. Ou seja, 
quem lhe oferecer o melhor acordo no todo. 
 
Vá além do impasse – Imagine que a negociação chegou a um impasse. Muitas vezes o 
impasse significa que nenhum dos lados tem potencial para melhorar sua Batna e que não há 
mais margem de manobra. Em outros casos, uma abordagem que busque uma solução 
integral pode superar o impasse e criar mais valor para todos os envolvidos. Se for esse o 
caso, há estratégias que podem ser utilizadas para reabrir negociações. 
 
Concentre-se nos interesses, tanto nos seus como nos da outra parte, em vez de se concentrar 
em suas posições. Busque formas de atender aos interesses da outra parte, em vez de olhar 
as demandas apresentadas por eles. 
 
Em uma fusão recente entre duas ONGs de Chicago, Estados Unidos, a menor delas iniciou as 
conversações insistindo que a aliança deveria adotar seu nome. Depois de discussões criativas, 
as partes concordaram em adotar um nome totalmente novo e dar o nome da ONG menor ao 
programa-chave, preservando o senso de identidade de seus funcionários. 
 
Outra forma de quebrar um impasse é dividir o assunto em partes menores. Você pode 
sugerir, por exemplo: “Talvez estejamos tentando fazer muito de uma só vez. Vamos tentar 
dividir o problema em partes menores e ver se podemos resolvê-los um de cada vez”. 
 
Além disso, você pode pedir um intervalo nas negociações ou trazer para a mesa uma terceira 
parte. Um ponto de vista fresco muitas vezes coloca as negociações de volta nos trilhos. 
 
Mas é claro que, mesmo assim, um acordo pode não ser possível. Nesse caso, seja cordial, 
apontando para novas oportunidades no futuro. Faça com que seja fácil para a outra pessoa 
recomeçar as conversações sem se sentir humilhado.   
  
Evite armadilhas – Seu adversário talvez proponha fechar o acordo dividindo meio a meio a 
diferença entre sua posição e a dele. Dividir a diferença é uma tática de negociação que pode 
aproveitar a tendência de usar âncoras que muitas pessoas têm. 
 



Um empreiteiro, por exemplo, recusa-se a pagar a um subcontratado, mesmo ele tendo 
finalizado o trabalho adequadamente. Quando cobrado, o empreiteiro diz haver uma diferença 
de posições e propõe pagar metade do que o subcontratado pede. Isso é justo? 
 
Dividir a diferença é uma ferramenta vista comumente com útil para chegar a um acordo 
“justo”. No entanto, note que dividir a diferença é provavelmente mais justo para uma parte 
do que para outra. Do ponto de vista do subcontratado dividir a diferença não é razoável, 
muito menos justo. 
 
Nesse caso, a noção de justiça do empreiteiro baseia-se apenas em seus interesses. Muitas 
vezes, o conceito de justiça é usado para mascarar demandas de interesse próprio. 
 
Ocasionalmente negociadores são tentados a utilizar o expediente do ultimato. O ultimato é 
uma faca de dois gumes: pode ser que o outro lado aceite o ultimato, mas também pode 
acontecer que a rodada de negociações termine prematuramente. Evite ultimatos, a menos 
que você esteja disposto a levá-los às últimas conseqüências. E, se você está diante de um 
ultimato, sua melhor resposta freqüentemente é partir do pressuposto de que é um blefe e 
ignorar. Dar importância ao ultimato talvez leve seu adversário a firmar pé; ignorá-lo permite 
que ele volte às negociações sem constrangimento. 
 
Muitas vezes chega-se a um acordo e o outro lado diz que seus superiores rejeitaram os 
termos estabelecidos. Você provavelmente vai querer se retirar da mesa enfurecido. Em vez 
disso, retire formalmente sua proposta, voltando atrás nas concessões que fez. Diga com toda 
a formalidade: “Essa proposta estava condicionada a sua aceitação imediata e não é mais 
válida”. Repita isso sempre que o acordo anterior for mencionado e, no final das contas, ele 
desaparecerá. 
 
Por fim, é fundamental entender que justiça é uma questão importante em uma negociação. 
Pessoas que se sentem injustiçadas podem rejeitar acordos, mesmo quando estes são 
interessantes para elas. 
 
Lembre-se de pensar no longo prazo: não adianta vencer a batalha e perder a guerra. A outra 
parte deve ser deixada em uma posição viável. Por exemplo: se você pagar muito pouco, pode 
forçar seu fornecedor a buscar outros trabalhos e dedicar pouco tempo a seu projeto. 
 
Sobre a mentira, lembre que, quando ela é descoberta, a confiança vai embora e as 
negociações colapsam. Partilhar informações é, em geral, uma maneira importante de 
aumentar o nível de confiança. Por outro lado, informações erradas, especialmente quando há 
possibilidade de futuras interações, é perigoso. 
 
Seja elegante. Não faça a dança da vitória. E assegure-se de que a outra parte entenda quanto 
você valoriza as concessões que você fez, sem, porém, demonstrar amargura por as ter feito.   
  
Como se preparar para a negociação – Você começa a se preparar para uma negociação 
reunindo informações, tanto sobre seus interesses, recursos e alternativas, como sobre os 
interesses, os recursos e as alternativas da outra parte. 
 
Determine sua Batna, estabeleça seu objetivo e, então, tente avaliar a Batna e o objetivo da 
outra parte. 
 
Pesquise em diferentes fontes e busque sempre dados objetivos. 
 
Prepare uma lista de possíveis pontos que serão negociados. Comece com os aspectos 
fundamentais, e por isso mesmo óbvios, e depois tente imaginar esferas para onde a discussão 
pode encaminhar-se. 
 
Estabeleça o valor que dá para cada questão, analisando áreas em que seus interesses 
coincidem com os da outra parte e áreas em que há potencial para troca. 
 



Cuidado para não ficar preso a uma idéia predeterminada sobre o que a outra parte precisa ou 
está interessada em obter. 
 
Você deve ser receptivo a novas informações que se tornam disponíveis no curso das 
negociações. 
 
Se você sabe quem estará representando a outra parte na mesa de negociação, isso é útil para 
avaliar a autoridade dessa pessoa e contrapô-la à sua. 
 
Disponível em: <http://www.intermanagers.com.br>. Acesso em 16 de maio de 
2006. 


