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Negociar ainda é visto pela maioria dos brasileiros como um dom . 
 
O impasse entre Brasil e Bolívia, literalmente, deu um novo gás ao tema negociação em nosso 
país. “Deveríamos ter feito como os americanos, quando os russos quiseram instalar os mísseis lá 
em Cuba...”. Escutei esse paralelo passando em frente a um boteco, onde o tema da crise com os 
nossos vizinhos entretinha uma roda de amigos. Pois é, nas ultimas semanas, do Itamaraty à 
barbearia da esquina, 180 milhões de brasileiros deixaram de ser técnicos de futebol para se 
tornarem especialistas em negociação. Infelizmente, tal qual futebol, negociar ainda é visto pela 
grande maioria dos brasileiros como um dom natural e não como um conjunto de métodos e 
técnicas sistematizáveis.  
 
“Qualquer brasileiro entende isso. Quando você vai vender um carro, pede um preço e o 
comprador oferece outro. Você começa a barganhar e aí encontra um número”. Se essa frase 
também tivesse sido dita num boteco, tudo bem, mas foi dita pelo nosso próprio presidente, 
enfraquecendo a proposta da Petrobrás de reajuste zero frente aos 60% pleiteados pelos 
bolivianos.  
 
Indicar a barganha como estratégia de negociação que todo brasileiro entende e aceita, apenas 
atesta um problema fundamental: ao contrário de outros países, no Brasil ainda não se percebeu 
a importância da capacitação de nossa força de trabalho em metodologias, processos e técnicas 
formais de negociação. E nessa questão, temos que tirar o chapéu para os Estados Unidos, pois lá 
isso vem sendo feito desde 1950. Hoje, é difícil um americano sair da faculdade para o mercado 
de trabalho, sem ter freqüentado pelo menos um semestre sobre o tema. 
 
Apenas para ilustrar o contraste, em consulta feita em 2005, pelo meu escritório, às principais 
faculdades brasileiras de administração, economia, direito, relações exteriores e publicidade, 
somente meia dúzia ofereciam matérias ligadas à negociação. Destas, três, exclusivamente, em 
cursos de pós-graduação. A lei da ação e reação é implacável: se continuarmos a desmerecer o 
tema, torcendo para que nossos profissionais e representantes sejam negociadores inatos ou 
aprendam a negociar no exercício de suas funções, persistiremos em enfraquecer os potenciais 
resultados da defesa dos interesses de nossas empresas. Ou de nosso povo.  
 
Não, a barganha posicional não é a única estratégia possível de negociação e, parafraseando 
nosso ministro das relações externas, nem tampouco o porrete seria a melhor resposta ao ato 
boliviano. Técnicas simples da negociação integrativa como, por exemplo, separar as pessoas dos 
problemas, poderiam ter sido usadas desde o inicio da crise atual. No entanto, ao optar-se apenas 
por frases empáticas, ditas somente em favor das reivindicações de nossos vizinhos e sem o 
necessário complemento em defesa de nossos próprios interesses, gerou-se incoerências e 
percepções negativas sobre a capacidade negocial dos brasileiros. Tanto aqui, como lá fora.  
 
A figura do porrete, que indica mais ameaçar a pessoa do que resolver o problema, exemplifica a 
visão incorreta de não separar pessoas de problemas. Muitos têm medo de serem duros com os 
problemas e com as pessoas, pois isso afeta o relacionamento entre as partes. Outros, são duros 
com os problemas e com as pessoas, pois acham que assim maximizam suas chances de vitórias. 
Com um pouco de treinamento formal em métodos e processos de negociação, poderia se 
entender que podemos, sim, sermos duros com os problemas e gentis com as pessoas, 
preservando assim nossos interesses e o relacionamento entre as partes. 
 
Incertezas 
 
As incertezas geradas no povo brasileiro pelas declarações feitas durante a crise boliviana é 
apenas um exemplo de que há muito espaço para um olhar mais sério do governo e das empresas 



brasileiras na capacitação de seus representantes na ciência da negociação. Se os deslizes 
cometidos servirem para colocar o tema em discussão, talvez valha à pena o aumento que 
certamente virá para o gás usado em nossos carros, nossas cozinhas e nossas indústrias. Porque, 
já que não existe almoço de graça, se o aumento for aceito, ele certamente será repassado, antes 
ou, mais provavelmente, depois das eleições.  
 
É óbvio que, voltando a paralelos de botecos, que a crise boliviana não exige porretes nem 
bloqueios navais, como foi o caso dos mísseis cubanos. Mas, deve ficar óbvio também que a 
barganha não é o melhor estilo de negociar, principalmente, quando falamos de relacionamentos 
necessariamente de longo-prazo com nações vizinhas.  
 
Todavia, se optarmos pela barganha e levarmos mais alguém para ajudar a “vender nosso carro”, 
o amigo não pode dizer para o potencial comprador que o preço colocado na mesa é “só para 
iniciar a negociação”. Em assim o fazendo, estará sendo muito mais amigo é da onça.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 16 maio 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 


