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A veloz expansão da informação não apenas joga no lixo alguns dos conhecimentos 
acumulados nos bancos escolares, como também exige que se tenha uma gama de 
conhecimentos tão variados quanto são as nuances da sociedade moderna e os setores 
econômicos. É preciso lembrar sempre que o grau a buscar é o do conhecimento, não o da 
informação. Às vezes, até despejam um monte de informações dentro de sua cabeça, mas isso 
é suficiente? Claro que não!  
 
O conhecimento é fruto da seleção, a informação se acumula; o conhecimento é o que você 
escolhe a partir de uma informação, com o objetivo de melhorar vida e negócios. O 
conhecimento deve ser compartilhado e gerar valor. E é aí que chamo sua atenção: neste 
mundo de informações sem fronteiras, todo negociador deve saber o que o levará a criar valor 
e o que deverá compartilhar. Eis aqui uma habilidade profissional essencial. Mas, o que fazer 
se as informações parecem uma avalanche sobre nós?  
 
Partindo do princípio de que vender é atividade e negociar é técnica, para tornar-se um grande 
vendedor, você precisa ser um excepcional negociador. Ainda que eu, você, todos nós 
tenhamos no sangue alguma capacidade de negociação, ela sempre poderá ser aprimorada. É 
aprendizado contínuo, progressivo, e deve ser aperfeiçoado. É envolto de magia. Magia esta 
que reúne anos de experiência, estudo, observação e interações que me permitiram criar dez 
regras simples, mas que valem ouro para todo profissional que almeja dominar a ferramenta 
da negociação em sua vida.  
 
Afie os machados enquanto descansa: embora o aperfeiçoamento contínuo pareça trabalhoso, 
a tendência é que as pessoas mergulhem no trabalho e esqueçam de tomar as medidas para 
garantir o mesmo desempenho por prazo mais longo. Cuidado para a vantagem de hoje não se 
transformar no atraso de amanhã.  
 
Esteja sempre aberto a mudanças: é importante ressaltar que abrir-se a mudanças não 
significa aderir ao primeiro modismo. Nada se constrói sem fundamentos ou valores. O 
fundamental é ter flexibilidade mental e comportamental para transformar-se sem perder de 
vista os seus valores.  
 
Dê atenção ao seu cliente, ou ele irá buscar em outro lugar: mais do que conquistar novos 
consumidores, é fundamental saber como manter os atuais fiéis a sua marca, seus produtos ou 
serviços. Dar atenção ao cliente é satisfazer suas necessidades, atribuindo a isso o sentido 
mais amplo possível.  
 
Aprenda a aprender para aprender sempre: você deve descobrir seus próprios mecanismos de 
aprendizado. Você incorpora melhor o que lê ou o que escuta? Tem de passar o conhecimento 
para outra pessoa para absorvê-lo? Precisa organizar as idéias por escrito para tirar 
conclusões? Explore seu ponto forte.  
 
Respeite as diferenças de comportamento e de pessoas: no dia-a-dia lidamos com os tipos 
mais diversos. Aceitar pessoas diferentes de você como clientes internos e externos é muito 
importante para o negócio. Bom relacionamento leva a maior produtividade.  
 
Identifique o perfil de comportamento do seu cliente: Procure entendê-lo no trabalho e nos  
momentos de tomada de decisão  
 
Estabeleça o rapport: um dos principais objetivos de qualquer negociador que almeje o 
sucesso é criar um clima propício à negociação. Portanto, coloque-se na mesma "freqüência 
mental" de seu interlocutor.  
 
Torne-se um consultor para o seu cliente: ao fornecer benefícios úteis para ele, um consultor 
agrega valor ao produto ou serviço. É relativamente fácil de fazer e representa muito para o 
cliente.  



Tenha pique: as iniciais de Paixão, Iniciativa, Questionamento, Urgência e Entusiasmo. Como 
passamos pelo menos um terço de nossas vidas trabalhando, abandone tudo aquilo que não 
lhe dá prazer, sejam tarefas menores ou até mesmo um emprego. Se já tem paixão pelo que 
faz, deixe-se envolver totalmente.  
 
Deixe-se levar pela magia, encantamento, diferenciação, pelo chegar mais rápido, o fazer 
melhor, o provocar novas experiências aos clientes. Mas para ter magia, é preciso compartilhar 
conhecimento, que é o que nos faz crescer, gerar valor, encantar e desencadear o processo do 
competir e do viver melhor.  
 
Faltou uma regra? É claro que sim! Por favor, não se esqueça de ser feliz. Na vida, Deus nos 
dá e nos tira o que temos de mais precioso, sem aviso prévio e sem negociação. Portanto, 
saiba que você pode ser feliz hoje, agora.  
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