
Em busca do consenso  
 
Diante de cenários de conflitos e diferenças, a negociação tornou-se uma competência 
fundamental no mundo dos negócios, não apenas na área de vendas  
 
 
Negociar sempre foi uma palavra muito ligada a uma relação comercial. A compra e venda de 
um produto ou serviço. Mas é incrível como, em diferentes aspectos da vida, a negociação está 
presente. Numa relação familiar, entre pais e filhos, na escola e, claro, no ambiente de 
trabalho, as pessoas negociam o tempo inteiro: do momento da contratação à saída da 
empresa, os profissionais buscam “vender” e “comprar” as melhores opções para o cliente e 
fornecedor, seja interno ou externo. “Negociação é um ato de vida”, resume Carlos Alberto 
Júlio, CEO da HSM e autor do livro A magia dos grandes negociadores.  
 
De uns tempos para cá, entretanto, esta competência foi ganhando cada vez mais espaço no 
mundo corporativo e sendo uma das características mais desejadas em executivos, 
independentemente da área. Uma das explicações para isso, segundo o consultor Renato 
Hirata, estaria na existência hoje de um mundo extremamente aberto e globalizado, como 
nunca antes existiu na história da humanidade, em que temos que conviver com pessoas de 
culturas totalmente diferentes. “Por isso, a única forma de atuar em cenários nos quais 
existem conflitos, diferenças e divergências, é negociando”, afirma.  
Até mesmo as relações comerciais foram afetadas. Hoje, as empresas não podem se dar ao 
luxo de impor um produto ao cliente. Ao invés disto, elas precisam convencer seus clientes, 
pois eles são bem informados, sabem exatamente o que querem e têm muitas opções. 
“Ninguém mais tem título de propriedade do poder de decisão e, como não podem impor sua 
idéia, precisa conviver, compor e buscar o consenso com os outros através da negociação”, 
explica Sebastião de Almeida Júnior, consultor e autor do livro Negociação, Técnica & Arte.  
 
Segundo ele, a negociação deixou de ser privilégio de fornecedor e cliente para transformar-se 
em um dever destes, dos diferentes níveis e áreas internas das empresas, dos parceiros e dos 
concorrentes, uma vez que os acordos entre todos estes precisam ser ajustados 
permanentemente em função dos custos, dos problemas e das oportunidades que se alteram 
continuamente.  
 
Mas afinal o que é negociação? De uma forma bastante simples, a negociação pode ser 
compreendida como a busca de consensos, uma forma de aproximar as necessidades, 
interesses e percepções de cada uma das partes em uma determinada situação. Especialistas 
admitem que a negociação é uma macrocompetência, constituída por outras competências 
como assertividade, foco, empatia e confiança. Júlio elenca ainda outras características 
fundamentais: saber o que se está negociando, saber ouvir, procurar entender o ponto de 
vista do interlocutor e criar um clima de confiança. “Credibilidade é poder numa negociação. E 
como se gera isto? Nos detalhes”, enfatiza. 
 
Por isso, o segredo de um bom negociador não está em saber responder, mas em fazer as 
perguntas certas para se conhecer melhor quem está sentado do outro lado da mesa. Para 
Júlio, “o bom vendedor é aquele que pergunta, ouve e percebe bem. Aliás, se a gente for na 
hierarquia da anatomia fisiológica da pessoa, vem de cima para baixo: você tem um cérebro 
para pensar, dois olhos para observar, um nariz para sentir, dois ouvidos para ouvir e só 
depois a boca, embaixo, para falar.”  
 
Quando um não quer...  
 
É fundamental que haja um clima propício à negociação. Parafraseando o ditado popular, 
quando um não quer, não há como se estabelecer um diálogo e um consenso. O mesmo vale 
para quando existe um lado com mais poder que o outro. A negociação só existe quando há 
uma relação de interdependência entre as partes.  
 
O consultor Sebastião de Almeida observa que tanto os fatores propulsores quanto os 
restritivos estão ligados à atuação humana.  



“A diferença em termos de domínio de poder é um dos que inviabiliza a negociação, quando as 
relações se estabelecem entre lobos e cordeiros. Todos sabem que lobo só negocia com lobo e 
cordeiro só pode negociar com cordeiro”, exemplifica. Entre outros fatores, estão:   
 
- O obscurantismo que privilegia o argumento da força e, conseqüentemente, despreza a força 
dos argumentos.  
 
- O orgulho também contribui muito para que os profissionais caiam nas suas próprias 
armadilhas ao acreditar que seus truques e táticas são infalíveis.  
 
- Entre os grandes entraves, encontram-se ainda a intransigência e a miopia. A intransigência 
fica clara quando os negociadores aprofundam os conflitos ao manifestarem seus apegos aos 
chamados “direitos adquiridos no passado”, o que torna inviável a concepção de novos 
acordos. Já a miopia impede os negociadores de enxergar além dos muros do corporativismo. 
Desta forma, eles não conseguem ver o que se passa em outras cadeias de suprimento, em 
outros mercados que (muito provavelmente) surgirão alternativas concorrentes.  
 
E o brasileiro é um bom negociador?  
 
Esta é uma pergunta difícil de ser respondida prontamente, pois existem muitos ângulos a 
serem analisados. O primeiro é que o Brasil é um país muito grande e que apresenta uma 
grande diversidade interna. Não se pode comparar as habilidades de negociação de um gaúcho 
com a de um paulista. São cenários diferentes.  
 
Mas para Carlos Alberto Júlio, CEO da HSM, na média, os brasileiros são negociadores 
inferiores se comparados aos americanos, argentinos e franceses. “Acho que o brasileiro não 
se prepara muito para a negociação e não utiliza todas as técnicas e informações que poderia.”  
 
Renato Hirata concorda. Para ele, falta muita estratégia. “Diria que o brasileiro vai muito por 
tentativa e erro. Se a gente pudesse fornecer um pouco mais de técnica e prepará-lo mais 
estrategicamente, com certeza, estaríamos entre os melhores negociadores do mundo.”  
 
Portanto, os brasileiros tendem a ser maus negociadores porque não têm técnica, não porque 
nasceram sem esta habilidade. Isto, aliás, é uma das perguntas mais recorrentes quando se 
fala de negociação: ela é inata? A resposta é um sonoro não! 
  
Júlio ressalta, entretanto, que algumas pessoas nascem com o fascínio pela comunicação, pelo 
relacionamento e gostam de resolver conflitos. Por isso, elas têm mais possibilidade de 
tornarem-se negociadores competentes. Mas faz um alerta: qualquer pessoa pode aprender a 
negociar bem. 
 
Porém, aprender esta habilidade não é uma das tarefas mais simples. “Assim como “falar” não 
é uma capacidade inata, “negociar” também não é. Ela é desenvolvida por meio do estudo 
(teoria) e do exercício (prática). Mas é preciso lembrar que “negociar” é como “namorar”, 
ninguém consegue praticar sozinho, sem a colaboração de uma outra pessoa”, compara 
Sebastião, que sugere: “em função disto, os meios mais eficazes para o desenvolvimento de 
negociadores são a “role playing” e o “personal coaching”, cuja combinação tem ajudado 
vários profissionais a vencer inibições, ajustar o foco e apresentar argumentos bem 
estruturados.”  
 
O RH na mesa de negociação  
 
Você pode nunca ter pensado nisto, mas como Recursos Humanos, você negocia o tempo 
inteiro. Para contratar um candidato, para “vender” um novo programa de treinamento, para 
“convencer” os colaboradores de uma mudança e, claro, no momento em que isto fica mais 
óbvio, na negociação sindical.  
 



As regras são as mesmas já explanadas. A dúvida que fica é em relação ao que se está em 
jogo: não se trata de um produto ou serviço, mas de um problema, muitas vezes, intangível 
que tem valores absolutamente pessoais. Como atuar neste caso? 
  
Para Hirata, o intangível torna a negociação mais difícil, porque a concepção de valor se instala 
de forma diferente nas pessoas. “Se você não conseguir transferir o intangível para o tangível, 
nunca vai ter acordo. O RH precisa materializar a proposta, sempre.”  
 
Já para Júlio, não importa se o que se negocia é tangível ou não. As regras são as mesmas. “É 
preciso entender bem o que se quer, o que se vai levar para a mesa de negociação e ainda 
estudar profundamente o produto ou serviço que você está oferecendo. Mesmo quando se 
trata de um produto tangível, você não negocia o produto em si, mas os benefícios que este 
produto está gerando. Por isso, a palavra-chave é preparação. Assim, quando o RH sabe tudo 
do programa que oferece e dos benefícios, no mínimo, ele já consegue gerar uma 
credibilidade, que é fundamental”, ressalta.   
 

 
Qual seu estilo de negociar? 

 
O consultor Renato Hirata, baseado nos estudos do psiquiatra suíço Carl Jung, mapeou o perfil 
de mais de 15 mil pessoas e traçou os tipos de negociadores. “Se você pega uma pessoa que 
já tem um perfil adequado e ensina a técnica, ele vai ter alta performance. Mas isto não 
significa que os outros perfis não terão habilidade de negociação, apenas terão que se esforçar 
mais”, afirma.  
 
Decisor – Em cada dez brasileiros, cinco têm este perfil. São pessoas práticas, rápidas e 
focadas em resultado. Grande parte dos vendedores tem este perfil: buscam os resultados, 
mas, às vezes, gastam muita energia.  
 
Preparador – É um perfil mais introvertido, que planeja muito. Como as empresas hoje exigem 
muito resultado, ele se sente um pouco desconfortável.  
 
Improvisador – Esta pessoa pensa de forma estratégica, improvisa rapidamente uma oferta e 
cria um bom clima de confiança. Somado ao estilo decisor, tem-se um ótimo negociador.  
 
Narrador – É um típico advogado: tem argumentação imbatível, lógica, técnica e factual. 
  
Provedor – É uma pessoa muito focada no outro, em prover e suprir a necessidade do outro, 
mas, por isso, tem pouca assertividade.  
 
Harmonizador – É focado no relacionamento, mas tem dificuldade de se colocar no conflito.  
 
Inventor – Foca nas alternativas diferentes para uma solução do impasse.  
 
Explorador – Gosta de investigar, quer entender com mais profundidade e tende a ir na 
essência do problema.  
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