
Sem medo dos gigantes
Preparação consistente para a negociação é essencial desde o primeiro contato com o cliente
CLÁUDIA BREDARIOLI

As dificuldades enfrentadas
pelos executivos do mercado
de comunicação durante os
processos de negociação muitas
vezes são fruto de uma carac-
terística do próprio setor: por
maior que seja uma empresa do
segmento, dificilmente ela tem
o mesmo porte de seus inter-
locutores — em geral, grandes
companhias, instituições finan-
ceiras, governo, etc. Daí o fato
de o aumento da concorrência
nessa área, especialmente entre
as agências de publicidade e
propaganda, influenciar tanto o
resultado desses processos.

"As agências acabam ne-
gociando de acordo com suas
necessidades de se adaptar
aos clientes, o que as coloca
em um patamar inferior logo
de saída", comenta o consul-
tor e instrutor José Roberto
Ribeiro do Valle, da empresa
de negociação Scotwork .

Colocar de lado a ansie-
dade é mais uma questão
que merece atenção. Muitas
vezes, conta o especialista,
no afã de fechar negócio com

um cliente importante uma
agência pode ter de aceitar
condições que em outro cená-
rio não seriam necessárias. "A
dica é não ter medo de 'brigar
com gigantes', mesmo que
isso envolva a negociação de
contas globais", diz.

Segundo o consultor, o
maior problema relacionado
a tal diálogo é que, em geral,
ambas as partes não estão
preparadas para participar
dele. Isso leva a uma cir-
cunstância, por exemplo, de
os negociadores chegarem
a uma reunião achando que
sabem o que querem e, no
fim, lembrarem um outro
ponto importante sobre o
qual não estavam preparados
para tratar.

Uma dica seria, antes de
qualquer atitude, identificar
quais qualidades da agência são
vistas como importantes pelo
cliente que a contrata e, a partir
desse ponto, preparar-se para
uma conversa destacando essas
qualidades. Mas é também im-
prescindível saber qual o prin-

Ribeiro do Valle: ninguém
deve se sentir prejudicado

cipal objetivo na negociação,
dando prioridade às questões
essenciais. Isso não exclui,
por exemplo, a relevância de
ter nas mãos uma lista do que
seriam os "principais desejos"
e outra nas quais constassem
as possíveis concessões a se-
rem feitas. Essa medida traz a
possibilidade de existir poder
de barganha — ponto a partir
do qual a argumentação se
torna mais fácil.

Para Ribeiro do Valle, no
Brasil um pouco da dificul-
dade vem da própria cultura
latina, que não dá prioridade
a questões de sistematização.
Entre elas está, por exemplo,
a importância de dividir a
negociação em fases e se pre-
parar para cada uma delas de
maneira a ter controle sobre
o que deve ser feito em cada
etapa. Uma das ações para
se atingir essa condição seria
adicionar pontos complemen-
tares, como preço, relaciona-
mento e condições.

"É preciso ter postura, mas
sem ser estanque. Quando está
preparado, você reduz a tensão
em uma negociação. Mas, se não
estiver, vai acabar se sentindo
diminuído diante de um inter-
locutor mais forte", avalia.

Para evitar essa situação é
importante ter clareza sobre o
que é preciso evitar e o que é
possível atingir, o que gera uma
condição de saber como amar-
rar o que pedir e o que oferecer
em troca. "As agências têm nas
mãos o poder da tecnologia, do

conhecimento. Elas devem aju-
dar seus clientes a chegar a um
preço satisfatório para ambas as
partes, sem que estas se sintam
prejudicadas", aconselha.

PREÇO NÃO É LIMITADOR
De origem escocesa, a

Scotwork nasceu há 30 anos
justamente da demanda das
grandes agências de publici-
dade para melhor negociar
fees com grandes clientes. Ob-
servando os erros seriais co-
metidos nessas negociações,
o criador da empresa, John
McMillan, começou a prestar
consultoria e descobriu, den-
tre outras coisas, que o preço
pode deixar de ser um fator
limitante nas negociações.

Os treinamentos de imer-
são promovidos pela Scotwork
oferecem conteúdo prático du-
rante uma carga horária redu-
zida, em média de 28 horas. De
acordo com dados da própria
empresa, 98% dos participantes
melhoraram seu desempenho
nesse quesito, sendo que os
benefícios e os resultados desse
desenvolvimento pessoal são
imediatamente identificados por
empreendedores.

A empresa afirma ser líder
em treinamento de negociação
na Europa, ministrando mais
de 500 cursos por ano, e tem
escritórios em 23 países. Em São
Paulo desde 2003, ela já formou
mais de 150 profissionais de cor-
porações como Banco Itaú, Cis-
co, Oracle e General Electric.
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