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Características femininas garantem melhores resultados 
 
 
Em um mundo onde é exigida a alta performance, principalmentenaesfera comercial, o que 
pode ser atribuído aos profissionais que intitulamos de galáticos? Com certeza um dos 
atributos é o seu “poder” de negociação, uma competência que atrai admiração. Afinal, é ela 
que abre oportunidades ilimitadas e coloca esse “sábio” em destaque. 
 
Mas como desempenhar o papel de um bom negociador em um mercado cada vez mais 
competitivo e canibalesco? E o fato de ser mulher, altera o resultado? Quais as diferenças de 
foco? 
 
A negociação verdadeira acontece dentro de um contexto de interdependência, ou seja, 
existem duas partes em que a solução de uma depende da outra e vice-versa. Caso isso não 
ocorra, o que há é uma relação de dependência, um exige e o outro acata o comando. 
 
AS VANTAGENS FEMININAS 
Pesquisas mostram que em cenários em que o poder não é favorável, as mulheres bem 
treinadas em negociação obtêm melhores resultados que os homens. Grande parte deles não 
sabe lidar de forma assertiva em ambientes em que não pode exercer o comando. Ou se 
tornam profissionais impotentes, virando acatadores de ordens, ou ficam agressivos e 
repugnam tragicamente sua falta de poder. 
 
O universo feminino, porém, administra emocionalmente essa ausência com mais eficácia. Sua 
capacidade de absorver o desnivelamento é extraordinariamente superior ao do masculino, 
principalmente quando o lado que detém o poder é um homem. Se forem duas mulheres o 
grau de competição muitas vezes é pior do que com dois homens. Geralmente os resultados 
são impasses e há pouca flexibilidade . 
 
Quando se deparam com um homem com poder para negociar, as mulheres eficazes 
estruturam um comportamento ilusório de “ovelhinha”, o que leva, o outro extremo, a não 
entrar com muita agressividade. Isto faz com que suas agendas ocultas sejam desmascaradas 
rapidamente e, se a mulher souber lidar estrategicamente com as informações, trocará o 
comando de poder no momento preciso. 
 
Por que dizemos que uma venda não é considerada negociação? Porque enquanto o vendedor 
não tiver o poder de atrair seu comprador para sua oferta, ele está desequilibrado. 
 
E como as mulheres podem se sair melhor neste cenário, especialmente com os homens? O 
poder só será fornecido se o comprador sentir que está em um ambiente de alta confiabilidade. 
 
E é aí que elas podem mostrar a diferença. O comportamento de atenção, de entendimento 
das intenções e de delicadeza com o comprador, faz com que o poder não seja tão 
exacerbado. E assim vai neutralizando com sua paciência. Chega a um ponto onde o outro lado 
é “todo ouvidos”. Este é o ponto da troca de poder. Neste momento o vendedor assume o 
papel de consultor, suas sugestões e opiniões serão comandos de ação para o comprador. 
 
Agora, quando são duas mulheres negociando, é nítida a competição entre elas! Normalmente, 
vão para assumir o poder. Quando há acordo, geralmente uma das partes teve que ceder mais 
do que outra – alguém saiu mais satisfeita. Disse geralmente, pois as mulheres que são bem 
treinadas saem sempre mais realizadas do processo! 
 
ATRAIA O PODER PARA SI 
Chegamos a uma conclusão quando dizemos que uma venda não é negociação, já que é 
preciso haver equilíbrio de poder para efetivar um acordo satisfatório para ambos.  



Quando você está sem o poder precisar pensar duas coisas: sou eu quem está dando o poder 
para o outro ou o poder é real? Se é você que está dando, está faltando mostrar o seu. Se ele 
é real de fato, deve desequilibrá- lo com estratégias de alto teor de atratividade, seja por meio 
do comportamento inofensivo, ou pela busca das afinidades pessoais. 
 
Uma coisa é certa: as mulheres quando bem treinadas são mais eficazes. 
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