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Olhar o olhar do outro
Os melhores negociadores são aqueles que conseguem ver a

perspectiva da outra parte, ensina professor de Harvard

Entrevista a Paulo Jebaili

Quanto mais bem informado
sobre o contexto e sobre as

demais partes envolvidas, maiores
serão as suas chances de fechar uma
negociação com sucesso. É o que
preconiza Deepak Malhotra, professor
associado da Harvard Business School
(HBS), que dá aulas sobre negociação
no MBA e em outros programas da
escola, além de treinamentos e con-
sultoria para empresas sobre o assunto.
Para ele, um bom negociador não é
aquele que consegue fazer que o seu
ponto de vista prevaleça, mas aquele
que consegue compreender as necessi-
dades, os interesses e as limitações de
quem está do outro lado da mesa. Jun-
tamente com o também professor da
HBS Max Bazerman, Malhotra é autor
do recém-lançado livro Negotiation
Genius (Bantam Books, 336 páginas),

em que aborda mais detalhadamente
alguns aspectos tratados na entrevista
que se segue, feita por e-mail, como
as habilidades de um bom negociador,
racionalidade e intuição e ética.

MELHOR- Quais as características
de um bom negociador?

Malhotra - Um bom negociador se
prepara sistematicamente e dá grande
importância para o aprendizado ao lon-
go de todo o processo de negociação.
Você precisa se inteirar o quanto puder
sobre o contexto, sobre o acordo e so-
bre as outras partes envolvidas. Muitos
negociadores dedicam a maior parte de
seu tempo a dominar a discussão e a
tentar convencer os demais acerca de
seu ponto de vista. Os negociadores
eficazes até fazem algo assim, mas se
dedicam muito mais a fazer perguntas,

obter revelações e ficar conhecendo as
necessidades, os interesses e as limita-
ções das outras partes.

Como o senhor definiria uma ne-
gociação eficaz? Estabelecer uma
situação de ganha-ganha?

Eu definiria uma negociação eficaz
como aquela na qual você maximiza
o potencial valor de um acordo ao
mesmo passo que obtém uma grande
parte do valor para si - sem apelar para
mentiras, omissões ou outras táticas
antiéticas. Eu não concordo muito com
a noção de "ganha-ganha". Não que a
satisfação mútua não seja importante
na maioria dos casos - ela é. Mas o
problema com o "ganha-ganha" é que
não é muito claro o que essa expressão
significa realmente. Significa que os
dois lados estão igualmente contentes
- ou que ambos ficaram com a mesma
quantidade de dinheiro? Essas duas
coisas não são necessariamente as
mesmas. Além disso, em alguns casos,
o outro lado não quer que hajaum "ga-
nha-ganha". Se ele tiver mais poder,
se estiver se comportando de maneira
antiética ou se não houver confiança
na relação, não é claro que se apegar a
idéia de ganha-ganha irá lhe ajudar.

A intuição pode ajudar em uma
negociação? Até que ponto?

A intuição pode ser de alguma
valia, mas a maioria das pessoas de-
posita muita confiança nela. Se você
estiver envolvido em uma negociação
de baixo risco, confiar na intuição
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pode ser até aceitável. Mas para as ne-
gociações mais importantes - aquelas
que envolvem altos riscos ou questões
complexas ou que carregam grande
carga emocional - é melhor deixar a
intuição de lado, se preparar e efetuar
a negociação de maneira sistemática.
Isso significa que estamos sendo
guiados apenas pela racionalidade?
Eu diria que você quer ser orientado
por uma racionalidade "esclarecida".
Isto é, você deveria ser racional no
que for possível, mas tenha em mente
que nem todo mundo estará fazendo a
mesma coisa- então você deve ajustar

as preocupações, as prioridades e as
limitações do outro lado. Infelizmente,
muitos negociadores gastam a maior
parte do tempo tentando convencer
o outro lado sobre os méritos de seus
argumentos. Mas o objetivo número
um em negociação deveria ser conhe-
cer o que não se sabe sobre a situação
e sobre o outro lado.

Num capítulo do livro Negotiation
Genius está escrito: "Geralmente
não é suficiente ter uma boa idéia,
uma proposta bem-estruturada ou
um ótimo produto ou serviço para

O problema com o "ganha-ganha" é que
não é muito claro o que essa expressão significa
realmente. Significa que os dois lados estão
igualmente contentes - ou que ambos ficaram
com a mesma quantidade de dinheiro?

a sua estratégia de acordo. Além disso,
ser racional não significa que você não
deva ter empatia ou emoções - apenas
significa que você não deve agir im-
pulsivamente por conta disso.

Quais os erros mais comuns come-
tidos pelos negociadores?

Dois grandes erros me vêm ime-
diatamente à mente. O primeiro é a
falta de preparação eficaz. Em alguns
casos, não há nem sequer preparação.
Isso geralmente deriva de uma crença
de que negociação é totalmente arte e
nenhuma ciência. Isso não é verdade.
Existem coisas concretas que você de-
veria fazer antes e durante a negociação
para maximizar suas chances de suces-
so. O segundo grande erro é a falta de
empatia. Os melhores negociadores
são muito bons em ver a perspectiva da
outra parte. Para alcançar sucesso, você
precisa compreender as necessidades,

oferecer. Você também precisa saber
como vendê-lo ao outro lado". Qual
a importância desse fator numa
negociação bem-sucedida?

Vender a sua idéia ou proposta é
muito importante, mas, como eu disse
anteriormente, não é mais importante
do que compreender as necessidades
e os interesses da outra parte. Como
você sugere, isso não significa que se
queira "forçar a venda". Eu faria uma
diferenciação entre "venda eficaz"
- aquela que envolve fazer uma apre-
sentação clara, precisa e convincente
da sua idéia - e "venda forçada", que
promete (ou sugere) mais do que pode
realmente oferecer.

O que um negociador pode fazer
quando percebe que a outra parte
está mentindo?

Nós dedicamos um capítulo in-
teiro à questão de se defrontar com

mentiras e omissões. Discutimos
estratégias para diminuir a probabi-
lidade de os outros mentirem para
você e também estratégias para
detectar mentiras. Se você passar
daquele ponto, e estiver certo de
que a outra parte está mentindo, tem
poucas opções. Primeiro, você pode
escolher por princípio interromper a
negociação - mas essa nem sempre é
uma opção viável. Se você continuar
a negociar, tem de dar passos para
assegurar (1) que será ressarcido por
qualquer dano causado pela mentira,
(2) que a outra parte não tente enga-
ná-lo novamente e (3) que o outro
lado ainda tenha uma oportunidade
de se redimir, de modo que você
possa continuar a negociação.

Se você tem a ética como um valor
essencial de vida, mas a outra parte
não compartilha dessa crença, é
possível manter negociação?

Se a ética for um valor essen-
cial em sua vida, isso é ótimo. A
sua disposição de manter-se firme
aos seus padrões éticos não deve
depender da maneira como os ou-
tros se comportam. Mas a primeira
coisa que se deve ter em mente é
que nós costumamos ver os outros
como sendo menos éticos do que eles
realmente são - e a nos ver como
mais éticos do que realmente somos.
Em outras palavras, somos parciais.
Então, tenha cuidado antes de julgar
que o outro lado está mais motivado
por interesses egoístas do que você,
ou de que lhe falta integridade.
Agora, e se a outra parte estiver se
comportando de modo antiético?
É possível manter a negociação?
Certamente - mas você terá de ser
mais cuidadoso. Por outro lado,
se você tiver condições de fazê-
lo, pode decidir por não querer se
comprometer com alguém que não
tem padrões éticos suficientes. 4-
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Text Box
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