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Quantas vezes já falamos que tal produto é caro e mesmo assim decidimos adquiri-lo? Com 
certeza, ao final da negociação você mencionou, seja para você ou para alguém, a seguinte frase: 
“É caro, mas vale a pena!”. Quais variáveis compuseram equação entre desembolso e benefícios 
para gerar um resultado positivo?  
 
Ao analisarmos negociadores de alta performance, verificamos que uma das características-chave 
é a habilidade de agregar valor de sua oferta à contraparte. E não importa se é R$ 1,00 ou R$ 1 
milhão, pois a transação pode ser considerada absurdamente cara, dependendo do referencial e, é 
claro, se não tiver o valor agregado.  
 
Geralmente pensamos no valor absoluto da oferta e não no benefício! O conceito de caro ou 
barato sempre depende do valor referencial que temos em mente. A pergunta que devemos fazer 
é “comparado com o quê, isto é caro?” Muitas vezes a referência utilizada não apresenta os 
mesmos atributos de sua proposta e, portanto, não podem ser comparadas. Por exemplo: Quando 
desejamos comprar um veículo para locomoção. O que é caro: um carro nacional com motor 1.0 
ou um com motor 2.0 e importado? Se o que desejamos comprar é um meio de locomoção, o 
veículo importado é caro, mas se desejamos comprar status o carro com motor 1.0 já nem faz 
parte do contexto da compra. Então, o que é caro? Um automóvel que custa R$ 20 mil ou um de 
R$ 150 mil? A comparação dos valores absolutos é injusta, pois os parâmetros de comparação são 
diferentes.  
 
Ao ler um trecho sobre a Arte da Felicidade, de Dalai Lama, tive alguns insights (compreensão 
repentina) sobre a palavra Felicidade. Minha conclusão é que muitas pessoas quando crêem que 
são infelizes, sentem-se melhor quando percebem que há pessoas que vivem em condições piores 
que as delas! Então até a felicidade tem intensidade? Pessoas que vivem assim parecem estar 
sempre frustradas, pois precisam de parâmetros externos para avaliar seu estado de felicidade.  
Baseado nisto, é fácil entender por que o ser humano, para tomar uma decisão, precisa se apoiar 
em referências de valores que muitas vezes não são os seus, mas sim do que é generalizado e 
aceito por grande parte das pessoas. Assim, hoje vemos os padrões de beleza, de status, de 
saúde, de sucesso e mesmo de felicidade, como questões que devem ser metas e objetivos de 
vida. 
 
O que é então o valor do valor? Ou quando alguma coisa deixa de ter valor? Em nossa sociedade 
valor é tudo aquilo que tem o poder de transformar ou de manter os padrões visíveis de sucesso e 
felicidade! Ao observar produtos e serviços de alto valor agregado, nota-se que o valor do valor 
está em variáveis ancoradas na percepção emocional, na busca dos modelos referenciais sociais 
de sucesso e felicidade, ou então no afastamento dos cenários negativos de distanciamento 
destes modelos referenciais. Pense momentaneamente em qualquer transação que você tenha 
feito. Se você finalizou dizendo para si que valeu a pena, é porque a decisão agregou valor para 
você! Às vezes, foi porque trouxe mais alegria para você, ou porque foi menos pior ou de menor 
risco. Você nota que tanto pelo prazer quanto pela dor a decisão foi sempre baseada num 
patamar de comparação. 
 
Riscos e ofertas 
 
Pesquisas no campo da negociação ensinam que as pessoas são contrárias a riscos quando estão 
confrontando ganhos potenciais e buscam riscos quando confrontam perdas potenciais. Isto 
significa que se você faz uma proposta em termos de ganho potencial à contraparte, é possível 
induzi-lo a assumir uma ancoragem positiva de referência, e assim o mesmo fica mais disposto a 
fazer concessões. Do outro lado, se você faz uma proposta em termos de possibilidades de perdas 
à contraparte, é possível também induzi-lo a assumir uma ancoragem negativa de perdas, que 
também o leva a ficar mais disposto a fazer concessões. 



Quando uma pessoa contrária a riscos negocia com uma pessoa em busca de risco, a segunda 
está mais disposta a arriscar o acordo potencial ao exigir mais ou ao fazer menos concessões. 
Para chegar ao acordo, a pessoa contrária ao risco deve fazer concessões adicionais para induzir a 
outra a aceitar o acordo. Portanto, é fácil perceber por que em cenários de estrutura negativa ou 
de riscos os compradores são mais eficientes que os vendedores. 
 
Em ambientes competitivos, onde qualquer concessão é vista como perda, os executivos podem 
adotar estruturas negativas em todas as propostas para exibir comportamento de busca de risco 
e, assim, ter menor chance de chegar a um acordo. Pesquisas neste campo dizem que quando os 
negociadores mantêm uma perspectiva neutra, ou quando estão em busca de riscos ao avaliar a 
proposta do oponente, geralmente fazem acordos mais lucrativos. 
 
Concluindo, na próxima vez que fizer uma proposta a alguém, analise em qual valor referencial a 
contraparte faz o contraste. Se ele não fizer sozinho é importante que você inicie dando-lhe o 
parâmetro para a comparação de sua oferta. Porque senão sempre será caro demais! 
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