
Negociar um aumento de salário
ou o fechamento de um negócio
pode causar pânico em muitos
profissionais. Alguns ficam com
medo, outros ansiosos ou empol-
gadosdemais.Paraencararasitua-
ção e dissipar esses sentimentos,
só há uma solução: se preparar.
Para Telma Guido, consultora

de transiçãodecarreiradaconsul-
toria de recursos humanos Right
Management, osprofissionaisde-
vemseconscientizardequenego-
ciar é sempre um risco: ter o au-
mento salarial negado ou perder
o negócio. “Mas o preparo torna
o executivomais confiante.”
Estudo do LinkedIn, rede pro-

fissional commaisde 150milhões
de usuários, aponta que os brasi-
leiros sãoosquemais sentemme-
do para negociar entre profissio-
nais de oito países (21%). Ainda
assim, a maior parte dos 300 en-
trevistados (38%) se diz confian-
te nestas situações, enquanto
20% deles ficam ansiosos, 12%
empolgados e 4%, indiferentes.
Sepreparar paraumanegocia-

ção, explica o consultor em ges-
tão de pessoas Eduardo Ferraz,
consiste em se conhecer, conhe-
cer o interlocutor e se munir de
argumentospara atingir obenefí-
cio ou o objetivo pretendido.
“Se o negociante é dominador

eo interlocutor também,éneces-
sário controlar esta característica
ao negociar. Senão, causará con-
flitos. Quando o profissional tem
noção do impacto que pode cau-
sar émais fácil ter controle emo-
cional e chegar a uma boa nego-
ciação”, aponta o consultor.
Além disso, é necessário pre-

paro técnico. “Nocasodeumau-
mento salarial, o profissional
tem que ir para a mesa com da-
dos numéricos, como bases sala-
riais, e exporoque fezdediferen-

te na empresa. Ou seja, conven-
cer o interlocutor sobre por que
deve promovê-lo. “Contra fatos
não há argumentos contrários.
As pessoas se ofendem como se
fosseobrigaçãodooutrodar argu-
mentos”, diz Ferraz.
Geralmenteoprofissional utili-

zará 20%de todo opreparo, diz o
consultor. “Mas, pelo menos não
deixará perguntas sem respostas.

Emumanegociação, quando não
temos uma resposta, é fácil sair
doâmbito racional paraoemocio-
nal. Dessa forma, colocamos tu-
do a perder.”
Leonardo Guedes Vianna, 34

anos, franqueadodeduas lojas es-
pecializadas emsorvetede iogur-
te (frozen yogurt) em São Paulo,
busca criar empatia ao negociar.
“Para isso é necessário ser flexí-

vel e saber ceder. O objetivo de-
ve ser um bom acordo para am-
bas as partes.”
Vianna trabalhou durante do-

ze anos no mercado financeiro
antes de se tornar empreende-
dor. “Na hora da entrevista da
franquia, busquei embasamento
teórico sobre o segmento. Isso
me ajudou a ser escolhido. É im-
portante estar confiante.”

Além do medo, que pode im-
pedir que o profissional atinja
seu objetivo ao demonstrar inse-
gurança, o excesso de ansiedade
e empolgação também são com-
portamentos nocivos em uma
negociação.
Enquanto o ansioso corre um

grande risco de escolher a hora
errada para barganhar benefí-
cios, o empolgado pode pecar
por ingenuidade ou desconside-
rar outros fatores importantes
na hora de buscar seu objetivo.
Uma postura indiferente tam-
bém não é recomendável.“O
profissional tem quemostrar in-
teresse ao negociar. Não pode
ser passivo”, diz Telma.
Telma verifica que é comum

queoprofissional que se sente in-
seguro emdiscutir seu salário es-
teja acostumado a negociar com
clientes para a empresa. “Porém,
quandose tratadealgopessoal, fi-
ca cheio de dúvidas e frágil”.

Dicas
Pretensões salariais devem ser
anunciadas apenas ao final dane-
gociação, quando o profissional
ganhamaior poder de barganha.
A consultoria Robert Half reco-
menda, primeiro, buscar enten-
der se a empresa está emposição
de aumentar o salário. Se a pro-
posta oferecidanão atender à ex-
pectativa, não há problema em
propor uma compensação extra.
Por outro lado, nunca é uma boa
estratégia enganar ou omitir in-
formações. É preferível reforçar
o próprio valor ou do negócio.■

Preparo é a
chave para
negociar
saláriomaior
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Consultores dão dicas de como executivos
podem encarar uma negociação sem
medo, ansiedade ou empolgação demais

Estudo do LinkedIn
aponta que 21% dos
brasileiros sentem
medo para negociar,
número mais alto
entre oito países
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PRESSIONADOS
O que sentem os 
profissionais brasileiros 
na hora de negociar
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O país onde os 
profissionais 
sentem mais 
medo de 
negociar, 
seguido por 
Canadá, onde 
apenas 5% 
sentem medo
ao encarar 
negociações

O terceiro 
país mais 
confiante, 
perdendo 
para Índia 
(47%) e 
Alemanha 
(43%)

O terceiro
país mais 
empolgado, 
atrás apenas
da Alemanha 
(21%) e da 
Coréia do
Sul (15%)

A sétima nação 
mais ansiosa, na 
frente apenas da 
Alemanha (15%)

O país menos 
indiferente a 
negociações 

NO RANKING GLOBAL, O BRASIL É

Fonte: Linkedin
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 36




