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As empresas se interessam cada vez mais em preparar seus principais líderes para as 
negociações, tanto externa (com o mercado) quanto com seus colaboradores internos. O objetivo 
das organizações que já têm em seus quadros profissionais treinados para esse fim é negociar e 
resolver questões estratégicas com o mínimo de impacto possível no dia-a-dia da companhia. Em 
geral, os gerentes, supervisores, executivos de compras e vendas e da área de recursos humanos 
são os profissionais escolhidos para assumir o cargo estratégico de negociador.  
 
Segundo Carlos Antonio Camargos d’Àvila, gerente da divisão de educação corporativa da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a formação em negociação é fundamental 
para o executivo que está à frente dos negócios da organização. “As relações entre as 
organizações se tornaram mais complexas com a globalização. Todas as partes envolvidas em 
uma negociação têm interesses distintos. É preciso saber conciliar esses interesses para chegar a 
um resultado satisfatório para ambos”, explica.  
 
A Copasa mantém hoje em sua estrutura funcional 22 executivos preparados para negociações, 
de alta ou baixa complexidade, que estão ligados diretamente à superintendência. Desde a 
atuação desse grupo, a empresa nos últimos anos alcançou resultados positivos. Em 2005, por 
exemplo, a companhia conseguiu 40 novas concessões, totalizando 123 concessões. Há dois anos 
a empresa conseguia renovar apenas 108 concessões por ano. O gerente da área de recursos 
humanos acredita que a preparação dos executivos foi determinante para esses resultados. Tanto 
que a Copasa planeja para este ano um outro formato de curso para formação de negociadores. 
Dessa vez, os profissionais da área comercial, compra e logística serão preparados. “Os cursos 
serão realizados na empresa. O objetivo é tornar nossos profissionais técnicos e habilidosos para 
fazer novos negócios”, diz.  
 
Outro resultado obtido pela empresa, de acordo com d´Àvila, foi a redução de 20% no orçamento 
do treinamento e capacitação. 
 
Diálogo com entidades 
 
A Belgo-Arcelor , no intuito de amenizar conflitos internos com os seus colaboradores, prepara os 
seus executivos de recursos humanos para “conversar” com as entidades que representam a 
classe trabalhadora.  
 
Carlos Alberto Nepomuceno, gerente de recursos humanos e qualidade total da siderúrgica, ao 
assumir o atual cargo em que atua, passou por uma especialização em negociação. Hoje, segundo 
ele, seu papel é negociar com os sindicatos, discutir política salarial e planos de carreiras. “Na 
área de recursos humanos talvez o caso mais complexo para o profissional é a negociação com os 
sindicatos dos trabalhadores. Hoje, as instituições que representam os trabalhadores são mais 
profissionais”, diz.  
 
Nepomuceno diz que o profissional brasileiro, apesar de ser um bom negociador, não tem o hábito 
do planejamento. “Na Belgo, cumprimos 85% de todo o nosso planejamento”, afirma.  

 
 
Leia Mais 
 
É preciso avaliar o impacto da decisão tomada 
 
Segundo Eugenio do Carvalhal, coordenador do curso de formação de negociadores da Fundação 
Getúlio Vargas , uma pesquisa realizada com mais de 2 mil profissionais brasileiros de diversos 
segmentos e estados, mostra que o bom negociador tem de apresentar duas características 



importantes: ser conhecedor do tema e do assunto que está negociando e ter o hábito de 
planejar. Esses dois itens são considerados estratégicos. Além disso, as pessoas envolvidas em 
situações como essa devem antever os impactos e as implicações das suas decisões tomadas. “O 
brasileiro tem uma capacidade criativa de inovar e transformar problemas em novos negócios. 
Mas só habilidade não basta. É preciso planejar e se preparar”, frisa. 
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