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Em um ambiente de negócios competitivo, empresas, clientes, executivos e profissionais de 
todos os tipos buscam incessantemente respostas positivas para seus objetivos. Ao mesmo 
tempo, a necessidade de agir sempre de acordo com o desejo alheio criou uma verdadeira 
camisa-de-força para os negociadores: é difícil dizer "não" e preservar vontades e 
necessidades próprias. Reagir negativamente a um pedido do chefe, ou de um cliente, para 
trabalhar até mais tarde, mesmo que isso signifique perder um jantar de comemoração com a 
família, tornou-se um tabu. O desconforto aparece na hora em que é necessário abrir mão da 
convivência com a família, do tempo para praticar um esporte ou até mesmo do descanso 
necessário para trabalhar com mais tranqüilidade em um projeto. O diretor do Global 
Negotiation Project da Universidade de Harvard, William Ury, que estará no Brasil na próxima 
semana, trata dessas questões em seu livro "O Poder do Não Positivo: Como Dizer Não e Ainda 
Chegar ao Sim".   
 
"Dizer 'não' é um dos maiores desafios do mundo atual. O sucesso de profissionais e de 
companhias dependerá da habilidade de dizer 'não' a uma série de demandas, para dizer 'sim' 
às prioridades reais. O problema não está em negar, mas em como fazer isso", afirma Ury.   
 
Na opinião de Ury, dizer "não" e manter clientes satisfeitos é tarefa árdua, mas possível. Como 
exemplo, ele cita a Southwest Airlines, uma das maiores companhias aéreas dos EUA, que 
dispensou opções pouco essenciais alardeadas por suas concorrentes, como a reserva de 
assentos e o serviço de refeições quentes, para oferecer vôos freqüentes e com tarifas 
menores - fatores com os quais os consumidores estavam realmente preocupados. "O 'não' 
positivo é aquele que pode levar a empresa a um acordo que seja o melhor para ela e para seu 
cliente."   
 
Nesse contexto, os cuidados nos relacionamentos pessoais e profissionais merecem atenção 
especial na hora em que é preciso dizer "não". O negociador deve demonstrar respeito por 
quem está do outro lado da mesa e encontrar uma forma inteligente de solucionar a demanda, 
principalmente quando os pedidos fogem do razoável. O segredo está em negar e, ao mesmo 
tempo, buscar alternativas. "Se o cliente insiste, para sua conveniência, em que se façam 
alterações no produto, criando-se, assim, uma situação que traz dificuldades para a equipe e 
nenhum lucro para a companhia, não há razão para sacrificar o time. Mas o negociador tem de 
ser hábil, para mostrar ao cliente que há solução possível com uma tecnologia ou produto já 
existente. Com isso, ele inicia a negociação com um 'não', mas chega ao 'sim', satisfazendo as 
expectativas de todos", exemplifica.   
 
Para conhecer a melhor forma de dizer "não", os executivos podem recorrer à orientação de 
Ury em seu último livro, agora publicado após outros dois, que enfatizavam técnicas para 
driblar respostas negativas: "Chegando ao Sim" (em parceria com Roger Fischer) e "Supere o 
Não". Na introdução, Ury destaca que "O Poder do Não Positivo" completa a trilogia sobre 
negociação, mas não se trata de uma continuação e sim de um tipo de prólogo. "O livro é o 
alicerce para os demais."   
 
Entre as idéias expostas está a de que aceitar demandas a qualquer custo pode ser 
"confortável" no primeiro momento, por que se evitam confrontos diretos. Mas, no médio 
prazo, pode-se criar um problema enorme, com a exigência de trocas desgastantes para o 
negociador. No caso de se negar da forma errada, pode-se perder o cliente, o emprego ou o 
relacionamento familiar. O livro ensina como dizer "não" de forma positiva, defendendo-se os 
próprios interesses, resistindo à manipulação de quem está pedindo e encontrando formas de 
chegar a um acordo. Compreende-se, então, que a resistência em recusar o que a outra parte 
quer muitas vezes tem origem em percepções erradas, que despertam na mente do 
negociador a fantasia de que não será aceito se defender seus pontos de vista e não atender a 
uma demanda.   
 
Isso acontece porque a forma errada de dizer "não" é vista com freqüência por todo mundo em 
negociações delicadas e está presente no imaginário de qualquer profissional. É o caso da 



espinhosa relação entre os EUA e a Venezuela e de muitas demandas que se arrastam na 
Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Ury explica que o problema existente em 
negociações internacionais é que as conversações às vezes descambam para o desrespeito e 
acaba-se destruindo o relacionamento, por pura inabilidade na forma de dizer "não" ao que 
pretende a outra parte.   
 
"Basta observar a quantidade de insultos trocados entre negociadores. Uma negociação efetiva 
requer respeito às diferenças culturais e aos valores de cada um. Negar é uma forma de 
proteger interesses das nações, mas isso precisa ser feito da melhor forma possível, sempre 
em busca de alternativas que contentem a todos", observa - exatamente como se deve fazer 
em negociações empresariais.   
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