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Embora a habilidade pessoal seja importante, especialistas garantem que é possível 
tornar-se um bom negociador com preparação. "O processo de negociação é mais 
técnica do que arte. É preciso conhecer estratégias, táticas e ter planejamento para 
ser bem sucedido", avalia Marcio Miranda, diretor da Workshop, empresa especializada 
no ensino de negociação e responsável pelo Master in Business Administration (MBA) 
em negociação do Grupo Catho. 
 
Miranda cita que o bom negociador deve ter informações sobre o outro lado, saber 
mapear os diversos cenários possíveis e pensar em alternativas às propostas que 
podem surgir. 
 
Em pesquisa realizada entre novembro de 2002 e abril deste ano com cerca de 600 
profissionais brasileiros de diversos segmentos, o coordenador do curso de Formação 
de Negociadores da FGV/IBRE e EBAPE, Eugenio do Carvalhal, detectou características 
- dentre 40 apresentadas - essenciais ao negociador.  
 
A primeira delas é conhecer bem o tema a ser negociado. "Não se aprofundar no 
objeto da negociação é um erro. É preciso ter profunda visão do assunto em seu 
contexto e conhecer a terminologia e jargão utilizados no ambiente onde ocorrem as 
negociações", explica. 
 
Ter raciocínio rápido e claro em situações de pressão também é fundamental. O 
negociador deve ser racional e calcular rapidamente os efeitos das decisões tomadas 
em momentos críticos. "E com tudo isso ele não pode ter medo de pedir alto quando 
vende e baixo quando compra. Deve ter coragem para arriscar", complementa Marcio 
Miranda. 
 
Ele compara o negociador a um jogador de pôquer, que deve blefar com frieza em 
determinadas situações. Manter o autocontrole e não deixar transparecer emoções, 
aliás, foi a quarta característica essencial encontrada na pesquisa de Carvalhal.  
 
Segundo ele, é preciso articular os aspectos verbais e não-verbais da comunicação, 
que reafirmam ou contradizem as intenções reais. "Os aspectos emocionais da 
negociação estão associados ao autodomínio, equilíbrio ou ponderação que permitem 
aos negociadores conduzir o processo com ênfase no resultado desejado", conclui. 
 
Importar modelos de negociação é erro fatal 
 
Carvalhal destaca como um erro fatal cometido constantemente por negociadores 
brasileiros a adoção de modelos de negociação estrangeiros. "No Brasil há a idéia de 
que os modelos importados resolvem tudo. Somos carentes da análise de casos e 
construção de abordagens nacionais, pois o contexto cultural influencia muito as 
negociações", sentencia.  
 
Seja em âmbito empresarial ou no dia-a-dia, a tendência é que os processos de 
negociação sejam conduzidos cada vez mais por pessoas especializadas e com técnica 
apurada.  
 



A extinção do amadorismo é revelada pela demanda por cursos de formação de 
negociadores, tanto por empresas - que buscam o treinamento de seu quadro -, 
quanto por profissionais das mais diversas áreas em busca de qualificação.  
 
O expertise em negociação tem espaço tanto na área privada, quanto na área pública, 
onde o foco está principalmente nas negociações internacionais. Carvalhal diz que a 
competência de negociação contribui para fortalecer as demais atividades.  
 
- Mesmo o profissional de grande competência técnica vai precisar de habilidade para 
defender um projeto ou mais espaço para sua área - exp lica ele, que já deu aula para 
advogados, economistas, médicos e até profissionais do cinema. 
 
Consultora em gestão de conflitos, Ângela Mendonça diz que procurou um curso por 
estar diretamente ligado à sua profissão. "Foi uma forma de aprimorar tecnicamente 
habilidades que antes usava apenas instintivamente", diz. Ela acredita que o curso é 
válido para qualquer área de atuação por ter um enfoque gerencial. "Mesmo na vida 
prática é preciso saber negociar. Pode ser importante até para gerenciar a própria 
carreira", ressalta ela, que indicou o curso para a filha publicitária.  
 
Conversa rápida 
 
David Fairman, co-diretor do MIT Harvard Public Disputs Program 
Líderes de hoje estão mais preparados para negociação 
 
DENISE DWECK 
Qualquer pessoa pode se tornar um bom negociador. A única diferença é a intensidade 
com que as características são adquiridas por cada um. Com esta premissa, David 
Fairman, co-diretor do Programa de Disputas Públicas do MIT Harvard, veio ontem ao 
Brasil para coordenar o Seminário "Negociação e gestão de conflitos na iniciativa 
privada e no Governo", realizado pela Fundação Getulio Vargas.  
 
Jornal do Commercio - É possível formar um negociador? Essa não é uma 
característica inata? 
 
David Fairman - Muitas características podem ser ensinadas, como  técnicas de 
pensamento e análise. No entanto, há outras de caráter pessoal (empatia, criatividade, 
ou capacidade de comunicação). Essas características também podem se ensinadas, 
mas são adquiridas com intensidade diferente de acordo com a idade e o caráter da 
pessoa treinada. A eficácia do treinamento, entretanto, é menor em pessoas que têm 
uma visão muito estreita do mundo, na base do "preto no branco".  
 
Vemos agora uma profusão de cursos e treinamentos de negociação. Por que está 
havendo esse movimento? 
 
- O que se observa nos Estados Unidos, não posso falar pelo Brasil, mas suponho que 
o processo seja em parte semelhante, é que a criação de cursos se dá por três razões. 
O primeiro é a mudança na condução de políticas públicas, que está mais aberta à 
participação dos cidadãos. Em segundo, do lado empresarial, as organizações estão 
menos verticais, valorizando o trabalho em equipe e buscando o consenso. Uma outra 
razão seriam as escolas. Os estudantes estão aprendendo a resolver problemas com 
amigos, ajudando um ao outro, e não dentro de uma cultura competitiva. 
 
Os líderes das grandes empresas possuem hoje essas características? 



Entre as décadas 1980 e 1990, houve uma transformação na liderança das empresas 
com a entrada dos CEO's, que eram como estrelas de cinema, que vinham para fazer 
mudanças estruturais. Eles não eram bons negociadores, mas empreendedores, 
"showmen". Hoje já está sedimentado o conceito de que liderança é fruto do trabalho 
de equipe e os executivos estão cada vez mais atentos à importância da negociação. 
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