
A magia dos grandes negociadores 
 
Em A Magia dos Grandes Negociadores (Negócio Editora, R$ 19,90, 144 páginas), o presidente da 
HSM do Brasil, Carlos Alberto Júlio, indica dez regras para o sucesso durante as negociações. O 
autor atesta que conhecendo o cliente e obtendo o melhor da comunicação com ele é possível 
conseguir o máximo do relacionamento.  
 
O princípio está em jamais esquecer que, independentemente do cargo ocupado, todos os 
membros de uma empresa são vendedores e como tal precisam exercer a técnica de negociar. 
Assim, a primeira regra indicada por Júlio é "afiar os machados", ou seja, começar a trabalhar. 
Isso significa cuidar do aperfeiçoamento pessoal e profissional, por exemplo.  
 
Na seqüência, é preciso estar aberto a mudanças, dar atenção aos clientes, estar sempre disposto 
a aprender e respeitar as diferenças entre as pessoas. Diante disso, o profissional deve identificar 
o perfil do consumidor, certificar-se de que ele está entendendo seu ponto de vista e buscar 
sempre algo a mais para tornar o relacionamento o mais proveitoso possível.  
 
Permeando a execução destas etapas, o autor aconselha o auto-conhecimento de forma a 
equilibrar a razão e a emoção ao negociar. Fechando o pacote das regras de ouro, Júlio afirma ser 
preciso ter pique para seguir adiante e não esquecer de ser feliz. O presidente da HSM alerta os 
leitores a continuar buscando "o sucesso à vontade, mas sem deixar que isso atrapalhe a 
felicidade existente".  
 
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA  
 
O balanced scorecard, ferramenta usada para alinhar a gestão das empresas com o planejamento 
de carreira, não é mais o suficiente para mensurar o desempenho dos funcionários e das 
organizações.  
 
De Idalberto Chiavenato e Edgard Pedreira de Cerqueira Neto, Administração Estratégica (Editora 
Saraiva, R$ 46, 286 páginas) mostra quais são as evoluções do sistema de avaliação e como as 
empresas podem colocá-los em prática. Os autores não deixam também de analisar as limitações 
e as funções da ferramenta, mostrando como eles devem ser interpretados e superados. 
Chiavenato já escreveu mais de 30 livros sobre administração de empresas e Cerqueira Neto é 
presidente e principal executivo da Grife Enterprises.  
 
O INDICADOR DE PERFORMANCE: PERGUNTAS E RESPOSTAS  
 
Sejamos honestos, avaliar o desempenho não é uma situação confortável para nenhum 
profissional. Ainda mais quando o mesmo suspeita que as evoluções de um ano para o outro não 
foram muitas.  
 
O Indicador de Performance: Perguntas e Respostas (Editora Campus, R$ 54, 264 páginas), de 
Dick Grote, traz mais de 140 perguntas sobre o tema: performance. Uma delas é até que ponto o 
funcionário tem responsabilidades sobre o planejamento do desempenho? A resposta dele é de 
que o profissional tem mais obrigação do que o seu superior em avaliar periodicamente suas 
evoluções e quais as suas deficiências. Suas orientações ajudarão os leitores a utilizarem o 
processo de avaliação em benefício de todos os envolvidos. Grote soma mais de 30 anos de 
experiência no assunto.  
 
 
 
 
 
 



ASSUMA A DIREÇÃO DE SUA CARREIRA  
 
Os profissionais se conscientizaram de que carreira é algo tão importante que não pode ser 
delegada a terceiros. Daniel Burkhard e Jair Moggi, autores de Assuma a Direção de sua Carreira 
(Editora Negócio, R$ 29, 154 paginas), só reforçam a afirmação acima. A diferença é que eles 
comparam a vida a um roteiro de filme, com diretor, roteirista e protagonistas. Quais são as 
diferenças entre habilidade, talento, missão de vida e vocação e como elaborar um plano de vida 
e de carreira consistente com a realidade são algumas das perguntas respondidas pelos 
especialistas. Enfim, um mapa da mina para quem deseja ascender.  
 
Dica de leitura  
 
"Estou lendo Hidden Value, uma compilação da Harvard Business School Press (Editora McGraw 
Hill, US$ 9,75, 336 páginas), que traduzindo seria escondendo valores, de Charles A. O'Reilly III e 
Jeffrey Pfeffer. O livro trata questões como performance, talentos e sucesso organizacional. Dá 
como exemplos empresas vencedoras que optaram não por contratar os melhores e mais 
talentosos profissionais, mas que construíram um ambiente saudável e propício a resultados 
extraordinários", Flávio Balestrin, diretor de Recursos Humanos da Microsiga Software.  
 
Promoções  
 
Livraria Saraiva (2509-7460): Manual do Comprador, de Mario Dias e Roberto Figueiredo Costa, 
Editora Edicta, R$ 41,60; e Como dizer tudo em inglês nos negócios, Ron Martinez e Cristina 
Schumacher, Editora Campus, R$ 39,40.  
 
Livraria Siciliano (2544-4321): Livro das Competências, de Enio Resende, Editora Qualitymark, R$ 
38; e Grandes Pensadores da Administração, Stuart Crainer, Editora Futura, R$ 45.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jun. 2003. 


