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PREFÁCIO	
	

	

“Quem	parte,	 reparte	 e	 fica	 com	a	menor	 parte	 é	 bobo	ou	não	 tem	a	

arte”.	 Com	 essa	 frase,	 torna-se	 clara	 a	 necessidade	 moderna	 de	

reaprender	a	 arte	da	negociação.	O	mercado	 concorrido,	 as	demandas	

crescentes	e	os	recursos	escassos	transformam	as	mínimas	margens	de	

lucro	em	diferenciais	de	sobrevivência	das	empresas.	Entretanto,	o	fator	

ético	nas	negociações	reinventou	a	arte	de	negociar	que	não	é	mais	a	de	

ludibriar.	Desta	forma,	analisar	cientificamente	a	negociação	é	conhecer	

os	aspectos	socioculturais	das	partes,	dominar	técnicas	psicoindutoras	e	

acima	de	tudo	respeitar	os	fatores	éticos	envolvidos.		

	

Em	 busca	 de	 confeccionar	 um	 manual	 prático	 de	 auxílio	 aos	

negociadores	em	suas	rodadas	de	negociação,	bem	como	a	estudantes	e	

aos	 interessados	 no	 tema,	 esse	 primeiro	 volume	 irá	 abordar	 a	 Teoria	
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Geral	 das	 Negociações,	 criando	 uma	 base	 conceitual	 e	 prática	 para	 os	

volumes	 que	 serão	 lançados	 futuramente.	 O	 projeto	 visa	 facilitar	 a	

absorção	 de	 conteúdo	 por	 parte	 dos	 leitores	 e	 configura-se	 em	 um	

manual	 de	 instruções	 sobre	 negociação,	 com	 aplicabilidade	 direta	 dos	

conceitos	teóricos	na	prática.		

	

Absorvendo	aos	conhecimentos	da	Teoria	Geral	da	Negociação,	o	leitor	

terá	 acesso	 a	 uma	 visão	 ampla	 do	 processo	 de	 negociação,	 através	 da	

leitura	 dos	 aspectos	 da	 psique	 humana	 e	 de	 características	

socioculturais	 de	 diversos	 povos,	 aliada	 a	 conhecimento	 técnicos	 e	

científicos	sobre	estratégias.	Tais	conjuntos	de	informações	formam	um	

rol	de	saberes	que	associados	a	uma	visão	ética	do	cenário	mundial	irão	

favorecer	 os	 mais	 preparados	 quando	 estes	 estiverem	 em	 mesas	 de	

negociações	futuras.		

	

Esta	 série	 enfatizará	 os	 aspectos	 gerais	 da	 negociação,	 bem	 como	

culturais,	 idiomáticos,	 sociais	 e	 políticos	 das	 negociações	 em	 vários	

países	do	mundo.	Prepare-se	para	adquirir	vantagem	competitiva	e	para	

usá-la	no	momento	decisivo.	
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Por	que	negociar?	

Negociar	 é	 uma	 habilidade	 que	 os	 Seres	 Humanos	 desenvolvem	

desde	 sua	 alvorada	 e	 a	 mãe	 da	 negociação	 é	 a	 necessidade.	

Através	 dela,	 esmeramos	 nossa	 possibilidade	 de	 argumentar	 em	

busca	de	sanar	tais	demandas.		

	

A	 busca	 por	 uma	 alteração	 no	 estado	 atual	 das	 coisas	 (ou	

opiniões),	 quando	 de	 um	 impasse,	 abdicando	 assim	 da	 omissão	

que	protege	o	medíocre,	define	negociar	–	negar	o	ócio,	ou	seja,	

fazer	 algo	 quando	 de	 uma	 estagnação.	 Negociamos	 para	 viver,	

para	nos	relacionar,	para	facilitar	caminhos	e	desempenhos	e	tais	

processos	são	naturais	e	ampliam	sua	importância	de	acordo	com	

a	 maleabilidade	 das	 regras	 sociais,	 o	 aumento	 das	 demandas	

humanas	e	a	pulverização	do	poder.		

	

As	 negociações	 se	 tornam	 parte	 do	 DNA	 dessa	 nova	 sociedade	

formatada	nos	parâmetros	das	organizações	que	transcendem	as	
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paredes	do	escritório	em	direção	aos	nossos	quartos,	banheiros	e	

salas.	 O	 negociar	 virou	 habilidade	 de	 pais	 e	 mães	 para	 que	 o	

estudo	 seja	 bem	 feito,	 o	 quarto	 arrumado,	 a	 ausência	 menos	

sentida...	e	assim	inserimos	a	negociação	em	nosso	cotidiano.			

	

Negociamos	para	interagir,	para	melhorar	e	para	nos	aproximar	de	

outros	 Seres	 Humanos,	 pois,	 de	 acordo	 com	 a	 letra	 da	 canção,	

“there’s	no	man	is	a	 Island”.	Entretanto,	em	um	mundo	cada	vez	

mais	 globalizado,	 falar	 ‘todas	 as	 línguas’	 se	 faz	 necessário.	 Para	

isso,	 devemos	 entender	 o	 cenário	 da	 competitividade	 e	 assim	

termos	como	burlar	as	dificuldades	dos	processos.	

	

Competitividade	e	Estratégia	

Globalizar	 é	 uma	 atividade	 humana	 desde	 que	 o	 primeiro	 povo	

invadiu	 o	 segundo	 povo	 e	 forçou-o	 a	 rezar	 para	 seus	 deuses,	

comercializar	 com	 sua	 moeda	 e	 seguir	 seus	 preceitos	 culturais.	

Entretanto,	o	processo	de	globalização	moderna	tende	a	criar	uma	
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maior	 dependência	 de	 elementos	 econômicos,	 uma	

vulnerabilidade	a	crises	políticas	de	países	até	então	inexpressivos	

e	uma	influência	cultural	internacional.		

	

O	 desenvolvimento	 de	 um	 processo	 de	 globalização	 frenético	

trouxe	massificação	 de	 conceitos	 administrativos	 como	 é	 o	 caso	

das	Vantagens	Competitivas	proposta	por	Michael	Porter.	Pregar	o	

culto	a	qualidade,	defender	aspectos	como	a	durabilidade,	reduzir	

custo	para	ofertar	o	melhor	preço,	desenvolver	condições	únicas	

de	pagamento,	apostar	em	campanhas	de	fidelização	e	investir	em	

capital	 intelectual	 são	 mais	 que	 obrigações	 das	 empresas	 que	

pretendem	sobreviver	ao	tsunami	concorrencial.		

	

Várias	vezes	ouvimos	–	“Mas	nem	todas	empresas	fazem	isso”...	-	

Verdade!	Entretanto,	a	diferença	entre	o	Gestor	e	o	amador	é	que	

a	gestão	não	pode	‘contar	com	a	sorte’	e	sim	criar	caminhos	para	o	

sucesso.	 Trabalhemos	 em	busca	 do	 detalhe,	 que	 hoje	 faz	 toda	 a	

diferença	no	sucesso	de	um	projeto.		
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As	vantagens	competitivas	estão	pulverizadas	pelo	mundo.	Os	USA	

têm	 acesso	 à	 tecnologia	 de	 ponta,	 fruto	 do	 investimento	 em	

pesquisas	 e	 desenvolvimento	 de	 novas	 técnicas,	 processos	 e	

materiais.	 A	 China	 foca	 seus	 esforços	 em	 uma	 maciça	 força	

produtiva	que	compõe	uma	impressionante	oferta	de	mão	de	obra	

criando	 o	 que	 chamamos	 de	 um	 dumping	 natural.	 A	 Alemanha	

busca	o	viés	da	liderança	pela	qualidade	de	seus	produtos	e	suas	

famosas	 armas:	 confiabilidade	 e	 durabilidade.	 Já	 países	 como	 a	

Venezuela	 utilizam-se	 de	 estratégias	 de	 criação	 de	 oposição	 aos	

países	 líderes	para	 reforçar	 seu	posicionamento.	O	Brasil,	 apesar	

de	mesclar	qualidade	na	produção	com	o	dumping	natural	criado	

pelo	péssimo	salário	dos	profissionais	da	base	produtiva	nacional,	

ainda	 sofre	 impactos	 constantes	 da	 dependência	 econômica	

internacional.		

	

Falar	 em	 competição	 em	 igualdade	 de	 condições	 com	 países	

desenvolvidos	 é	 romântico,	 todavia	utópico,	 pois	 tendo	acesso	 à	

tecnologia	de	ponta,	recursos	financeiros	quase	inesgotáveis	para	

pesquisas	científicas	e	sendo	a	competitividade	uma	característica	

fomentada	 no	 berço	Yanke,	 não	 há	 como	negar	 que	 a	 disputa	 é	
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tendenciosa.	Porém,	não	defendo	a	‘figura	do	coitado’,	mas	sim	o	

uso	 correto	 do	 jeitinho	 brasileiro.	 Não	 como	 costumeiramente	

vemos,	 com	 sentido	 de	 fazer	 o	 errado,	 burlar	 regras,	 fraudar	

documentos	e	fazer	uso	de	métodos	escusos,	mas	de	uma	forma	

criativa.			

	

Buscando	 adquirir	 novas	 vantagens	 no	 mercado,	 as	 empresas	

brasileiras	 esquecem	 de	 analisar	 seus	 recursos	 humanos,	

identificando	neste	capital	intelectual	a	parcela	que	corresponde	a	

uma	 característica	 positiva	 ao	 processo	 de	 negociação:	 a	

criatividade.	 O	 jeitinho	 brasileiro	 diz	 respeito	 à	 criatividade	 e	 ao	

jogo	 de	 cintura	 que	 nos	 faz	 grandes	 negociadores.	 Dificilmente	

somos	 acuados	 e	 quando	 isso	 acontece	 temos	 recursos	 para	

reverter	 a	 situação.	Apesar	disso,	 não	existe	um	 fomento	e	nem	

uma	utilização	correta	desta	característica	(leia-se	qualidade)	que	

deveria	 ser	 incentivada	 e	 desenvolvida,	 afinal	 talento	 sem	

treinamento	é	como	um	carro	de	motor	potente	sem	freios.		

	

Muitas	vezes	somos	questionados	sobre	nossa	maneira	singular	de	

negociar	 que	 por	 vezes	 assume	 um	 caráter	 impactante	 e	
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agressivo.	 Todavia,	 devemos	 ter	 em	 mente	 que	 preparamos	

nossos	alunos	e	leitores	para	negociações	em	ambientes	variados,	

desde	 de	mesas	 hostis	 até	 ambientes	 de	 tensão	máxima.	 É	 fato	

que	negociar	em	ambientes	de	Ganha-Ganha	é	o	 ideal,	mas	nem	

sempre	 é	 o	 que	 ocorre.	 Então	 devemos	 nos	 preparar	 para	 as	

tempestades	 para	 darmos	 o	 devido	 valor	 aos	 momentos	 de	

calmaria.		

	

Alguns	comportamentos	influenciam	diretamente	na	percepção	e,	

por	conseguinte,	na	estratégia	do	Negociador	Total.	Um	exemplo	

disso	 é	 o	 uso	 de	 expressões	 que	 demonstram	 a	 necessidade	

excessiva	de	uma	das	partes,	exemplo:	“Pelo	Amor	de	Deus”,	“Isso	

é	muito	 importante	 para	mim”	 e	 etc.	 Podemos	perceber	 que	 tal	

comportamento	gera	elevação	do	patamar	de	influência	da	outra	

parte	colocando-a	em	posição	favorável	em	um	processo	negocial,	

atrapalhando	a	estratégia.	

	

Pude	perceber	em	alguns	anos	de	trabalho	na	área	que	o	melhor	

posicionamento	 no	 campo	 de	 batalha	 significa	 vantagem	

competitiva.	 Conforme	 palavras	 de	 Sun	 Tzu:	 “Se	 você	 conhece	 o	
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inimigo	e	 conhece	a	 si	mesmo,	não	precisa	 temer	o	 resultado	de	

cem	batalhas.	Se	você	se	conhece	mas	não	conhece	o	inimigo,	para	

cada	 vitória	 ganha	 sofrerá	 também	 uma	 derrota.	 Se	 você	 não	

conhece	 nem	 o	 inimigo	 nem	 a	 si	 mesmo,	 perderá	 todas	 as	

batalhas”...	 Assim	 manter-se	 preparado	 aumenta	 sua	 vantagem	

competitiva	nessa	batalha.	

	

A	Competitividade	do	mercado	de	trabalho	

Ao	 citar	 as	 batalhas	 do	 mercado	 moderno,	 devemos	 ter	

consciência	que	se	trata	de	uma	realidade	diferenciada	em	países	

desenvolvidos	e	em	países	de	industrialização	tardia.	Muito	se	fala	

sobre	a	competitividade	do	Mercado	e	sobre	o	processo	crescente	

de	desenvolvimento	de	uma	concorrência	de	qualidade,	mas	essa	

mudança	 é	 paulatina	 e	 silenciosa	 seguindo	 o	 processo	 de	

industrialização	de	uma	nação.		
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Analisemos	 que	 nos	 anos	 70	 éramos	 ‘90	milhões	 em	 ação’	 e	 no	

Censo	 de	 2000	 passamos	 a	 180	 milhões.	 Como	 tendência	 do	

processo	 de	 desenvolvimento	 industrial,	 sofremos	 o	 êxodo	 rural	

que	 reordenou	 a	 estrutura	 familiar	 brasileira.	 Longe	 das	

plantações	não	havia	mais	vantagem	em	se	ter	um	número	grande	

de	 filhos.	 Assim	 podemos	 prever	 uma	 frenagem	 no	 crescimento	

populacional	 e	 a	 longo	 prazo	 um	 equilíbrio	 no	 processo	

concorrencial.	 Todavia	 ainda	 estamos	 no	 processo	 de	

industrialização	e	a	concorrência	ainda	vai	crescer	muito	antes	de	

estabilizar.	

	

Desta	feita,	podemos	inferir	que:	a)	o	Mercado	que	cresce	em	PA	

(progressão	 aritmética),	 portanto	 em	 somatória;	 b)	 a	

concorrência,	por	sua	vez,	cresce	de	maneira	mais	rápida	seguindo	

um	 padrão	 de	 PG	 (progressão	 geométrica),	 ou	 seja,	 em	 uma	

multiplicação	contínua.	Vejamos	o	gráfico	abaixo:	
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Assim	podemos	perceber	que	existem	16	profissionais	disputando	

8	 vagas	 em	 um	 período	 de	 4	 anos	 gerando	 um	 GAP	 (Diferença	

entre	 um	 momento	 inicial	 e	 um	 final)	 de	 8	 desempregados	

concorrendo	por	outras	vagas	que	serão	criadas.	Assim	 fica	clara	

necessidade	 de	 Vantagens	 Competitivas	 para	 lograr	 êxito	 nessa	

batalha.			

	

Outro	 fenômeno	 que	 irá	 aumentar	 consideravelmente	 a	

concorrência	 no	 Brasil	 é	 o	 grande	 peso	 tributário	 nas	 empresas,	

posto	 que	 tal	 fenômeno	 onera	 folhas	 de	 pagamento	 e	 inibi	 a	

criação	de	postos	de	trabalho.	Já	percebo	hoje	uma	alteração	nas	

relações	 trabalhistas	que	 se	 afastam	da	CLT	e	 se	 aproximam	das	
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relações	 empresariais	 (terceirizações),	 quando	 não	 descambam	

para	 a	 informalidade.	 Tal	 processo	 irá	 diminuir	 sensivelmente	 as	

vagas	 de	 trabalho	 acirrando	 a	 disputa	 pelas	 vagas	 existentes.	

Portanto,	o	que	definirá	o	sucesso	será	a	capacidade	profissional	

de	diferenciar	 sua	marca	das	 demais.	 Então	nos	 cabe	perguntar:	

Qual	sua	marca?	

	

A	importância	da	sua	marca	pessoal	

Em	um	exercício	mental	 rápido	podemos	entender	o	que	é	uma	

Marca:	imagine	a	pessoa	mais	responsável	que	você	já	conheceu,	

a	mais	ambiciosa,	a	mais	competente,	a	mais	competitiva,	a	mais	

cautelosa,	 a	 mais	 imprudente,	 a	 mais	 relapsa	 e	 a	 mais	 infantil.	

Todas	essas	características	são	marcas	de	comportamento	pessoal	

que	essas	pessoas,	pensadas	no	exercício,	transmitiram	para	você	

tornando-as	 referências	 (âncoras)	 prioritárias	 de	 suas	 atitudes.	

Alguns	pontos	que	devemos	ter	em	mente:		
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Todos	 erram.	 Uma	 das	 maiores	 limitações	 do	 Ser	 Humano	 é	 o	

entendimento	que	os	erros	fazem	parte	de	um	processo	gradativo	

de	 aprendizado.	 Como	 diria	 o	 slogan	 de	 uma	 campanha	

publicitária	‘não	há	aprendizado	sem	manchas’.	Todavia,	em	uma	

sociedade	focada	no	sucesso,	os	erros	não	são	tolerados.	Sendo	o	

erro	 parte	 construtiva	 do	 Ser,	 ele	 deve	 ser	 observado	 como	

elemento	 educacional.	 Entretanto,	 cabe	 ressaltar	 que:	 TODOS	

erram;	que	as	histórias	são	reservadas	para	exaltar	os	acertos	dos	

vencedores;	que	mesmo	assim	vários	erros	aparecem.		

	

Um	erro	jamais	é	esquecido.	Caso	você	tenha	cometido	um	erro,	

é	comum	que	queira	compensá-lo	com	atitudes	positivas.	Todavia,	

não	 faça	 visando	 camuflar	 os	 erros	 ocorridos,	mas	 sim	 na	 busca	

pela	melhoria	pessoal.	Ao	criar	a	expectativa	do	perdão	em	troca	

de	 boas	 ações,	 irá	 incorrer	 em	 um	novo	 equívoco,	 uma	 vez	 que	

erros	são	arquivados	e	voltam	a	pauta	quando	necessário.		

	

Todos	somos	observados	todo	o	tempo.	Caso	você	não	goste	de	

ser	avaliado	e	observado,	 julgado,	medido,	pesado,	comparado...	

lamento	informar,	mas	você	mora	no	Planeta	errado.	Utilizando	a	
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afirmativa	 de	 Kant,	 “O	 homem	 é	 a	 medida	 de	 todas	 as	 coisas”,	

podemos	 perceber	 que	 se	 trata	 de	 um	 aviso	 que	 todos	 somos	

medidos	e	 comparados	 a	 comportamentos	pessoais	 reais	 (e,	 por	

força	 da	 hipocrisia	 naturalmente	 humana,	 muitas	 vezes	 ideais)	

para	que	sejamos	julgados	pelos	nossos	comportamentos.	E,	nesse	

momento,	 uma	 anomalia	 ocorre:	 o	 Parecer	 se	 torna	 mais	

importante	do	que	o	Ser.		

	

Assumindo	 que	 todos	 somos	 avaliados,	 nos	 cabe	 alterar	 a	 visão	

sobre	 a	 avaliação:	 deixando	 de	 entendê-la	 como	 uma	 invasão,	

para	 percebê-la	 como	 um	 processo	 natural	 de	 validação	 do	

comportamento	 humano,	 bem	 como	 uma	 tentativa	 natural	 de	

padronização	homogeneizada	em	um	mundo	de	heterogenia.		

	

Os	 pontos	 negativos	 pesam	 mais	 que	 os	 positivos.	 Em	 uma	

sociedade	que	busca	o	ideal	de	herói	grego	que	nunca	existiu	nem	

para	os	gregos	da	época,	os	erros	alheios	pesam	muito	mais	que	

quaisquer	acertos.	Todavia,	 isso	não	significa	que	 investir	em	sua	

marca	é	perder	tempo	e	dinheiro,	mas	sim	que	cada	erro	significa	

a	necessidade	de	um	número	muito	maior	de	acertos.		
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Todos	sempre	erram,	mas	para	algumas	pessoas	os	erros	pesam	

mais.	 Confesso	 que	 até	 hoje	 não	 sei	 qual	 é	 a	 lógica	 deste	

raciocínio,	 nem	 ao	menos	 entendo	 seu	mecanismo,	mas	 sei	 que	

algumas	pessoas	 podem	errar	mais	 que	outras.	Não	 sei	 explicar,	

mas	 são	 seres	 iluminados,	 lembro-me	 bem	 que	 em	 meus	 anos	

iniciais	de	docência,	como	todo	professor,	busquei	criar	meu	estilo	

e	para	isso	me	apoiei	em	‘imitar’	professores	que	tive.	Percebi	que	

um	 dos	 colegas	 chamava	 os	 alunos	 de:	 “animal”,	 “acéfalo”,	

“monstros”,	 “mafiosos”,	 “mandava-os	 calar	 a	 boca”...	 e,	

surpreendentemente,	 todos	 riam	 e	 adoravam	 isso.	 Tentei	 e	 fui	

repreendido	com	veemência	pela	Direção	no	dia	seguinte.		

	

Neste	momento	nos	cabe	questionar:	 você	conhece	pessoas	que	

comentem	 erros	 consecutivos	 e	 não	 são	 tão	 cobrados	 quanto	

você?	 Pois	 é,	 como	não	podemos	mudar	 a	 simpatia	 das	 pessoas	

por	nós,	vamos	evitar	os	erros	afinal	eles	corroem	a	sua	marca.	

Por	 falar	 em	 ‘sua	marca’,	 qual	 é	 a	 sua	marca?	 Nesse	momento	

proponho	 uma	 dinâmica	 para	 avaliarmos	 as	marcas	 das	 pessoas	

com	 quem	 convivemos.	 Crie	 um	 conjunto	 de	 placas	 (ou	 papéis)	
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com	 características	 de	 comportamento	 organizacional	 (Alegre,	

Triste,	 Trabalhador,	 Vaselina,	 Produtivo,	 Competente,	 Ético,	

Inovador,	 Sábio,	 Preguiçoso,	 Afoito...).	 Com	 o	 grupo	 de	 pessoas	

com	 quem	 você	 trabalha	 reunido	 peça	 para	 que	 sigilosamente	

cada	 pessoa	 estipule	 5	 características	 para	 cada	 membro	 da	

equipe.	 Nesse	 momento	 cabe	 salientar	 que	 ninguém	 é	 100%	

perfeito	 e	 que	 o	 sigilo	 será	 absoluto,	 pois	 afasta	 a	 tendência	 a	

‘política	de	boa	vizinhança’.	

	

Finalizada	a	 atividade,	podemos	 criar	um	pacote	de	 visões	 sobre	

as	marcas	de	cada	um	dos	membros	da	equipe.	Solicite	que,	antes	

de	entregar	os	resultados,	usando	as	mesmas	placas	os	indivíduos,	

componham	 sua	 visão	 pessoal	 sobre	 suas	 próprias	 marcas.	

Consolide	 a	 dinâmica	 pedindo	 para	 que	 a	 pessoa	 compare	 os	

resultados	 de	 sua	 descrição	 pessoal	 de	 perfil	 com	 as	 do	 grupo.	

Possivelmente	 existirão	discrepâncias	 e	 aí	 poderão	perceber	 que	

nem	sempre	a	imagem	que	passamos	é	a	que	queremos	passar.		

	

A	 importância	 de	 uma	 marca	 nasce	 da	 necessidade	 de	 nos	

relacionarmos	com	pessoas	e	empresas	para	alcançarmos	nossos	
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objetivos	 pessoais	 e	 profissionais.	 Assim,	 enquanto	 maior	 for	

nossa	 necessidade	 a	 ser	 sanada,	 maiores	 deverão	 ser	 nossas	

preocupações	com	as	imagens.		

	

Em	qualquer	ambiente	são	necessários	pontos	de	referência	para	

o	desenvolvimento	organizacional	e	padrões	de	comportamentos	

que	devem	ser	seguidos,	 leia-se	marcas	pessoais	que	servirão	de	

guia	 para	 os	 demais	 profissionais.	 Então,	 neste	 momento,	 nos	

cabe	 questionar	 e	 criar	 uma	 lista	 chamada	 CARDÁPIO	 DE	

QUALIDADES:	 Quem	 é	 referência	 para	 você?	 Por	 qual	 motivo?	

Quais	 características	 que	 este	 ‘exemplo’	 apresenta	 que	 você	

gostaria	de	ter?	Quais	comportamentos	que	você	alteraria?	Vide:	
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Uma	 análise	 de	 nosso	 cotidiano	 nos	 possibilita	 perceber	 que	

vivemos	em	uma	sociedade	focada	no	sucesso	e	que	não	admite	

falhas,	 punindo	 de	 forma	 direta	 ou	 indireta	 as	 pessoas	 que,	 ao	

invés	 de	 cultivarem	 comportamentos	 positivos,	 fomentam	

Pessoa-

referência	
Qualidade	 Motivos	

Comportamentos	

Positivos	

Comportam

entos	

Negativos	

Fulano	 Sábio	
Diminuir	

Erros	

Sua	experiência	o	

permite	errar	

menos	que	eu.	

A	experiência	

aumenta	o	

medo	do	novo.	

Beltrano	 Político	
Evita	

inimigos	

Sua	fala	mansa	

evita	atritos	e	

facilita	o	clima	

organizacional.	

Passa	a	imagem	

que	compactua	

com	tudo	que	o	

cerca.	Que	faz	

parte	do	

‘esquema’.	

Cicrano	 Esperto	

Adquire	

vantagem	

competitiva	

Visualiza	bem	os	

cenários,	evita	

problemas	

desnecessários	e	

cria	atalhos	para	

resoluções	

Deixa	as	pessoas	

ressabiadas	e	

desconfiadas	de	

sua	habilidade	

(esperteza)	
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comportamentos	 negativos,	 gerando	 descréditos	 pessoais.	

Infelizmente	essa	busca	por	uma	perfeição	 inalcançável	tem	seus	

efeitos	colaterais.			

	

Amantes	do	sucesso		

Costumo	 dizer	 a	meus	 colegas	 e	 alunos	 que	 vivemos	 a	 fase	 dos	

Amantes	 do	 Sucesso,	 mas	 não	 estamos	 preparados	 para	 os	

fracassos,	 que	 são	 tão	 importantes	 para	 nosso	 aprendizado	 e	

também	 negligenciados	 pela	 cultura	 popular.	 Façamos	 um	

exercício	mental:	“Quantas	palestras	de	profissionais	falidos	você	

já	foi?”	e	quantos	‘gurus	do	sucesso’	você	já	viu?	Percebamos	que	

NÃO	 existem	 receitas	 de	 sucesso:	 aquela	 fórmula	 funcionou	

apenas	 com	 um	 determinado	 cenário,	 para	 uma	 determinado	

grupo	de	pessoas	e	 em	um	momento	específico.	 Esqueçamos	os	

amantes	 do	 sucesso	 e	 nos	 lembremos	 de	 que:	 negociar	 é	 um	

processo	 de	 interação,	 logo,	 sujeito	 a	 chuvas	 e	 trovoadas	 no	

decorrer	do	período.			
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Devemos	 ter	 em	mente	 que	o	 Sucesso	 em	uma	negociação	 está	

além	de	resultados	financeiros.	Assim,	não	encaremos	o	fruto	do	

processo	negocial	como	vitória	ou	derrota.	Uma	boa	negociação	é	

muito	 mais	 que	 essa	 visão	 cartesiana	 de	 vencedor	 e	 perdedor.	

Muitas	 vezes	 temos	 que	 dar	 passos	 para	 trás	 visando	 uma	

conquista	futura.		

	

Ao	iniciar	qualquer	negociação	penso:	“tratamos	nessa	negociação	

de	um	 ‘ficar’	ou	de	um	 ‘namoro’”,	demonstrando	assim	que	tipo	

de	 envolvimento	 eu	 terei	 com	meu	 interlocutor.	 Diante	 de	 uma	

relação	 comercial/pessoal	 interessante	 irei	 buscar	 uma	

continuidade	 (namoro)	 e	 desta	 forma	 posso	 digerir	 com	 mais	

facilidade	 alguns	 retrocessos	 em	 prol	 de	 um	 bem	 maior	 e	

duradouro.	 Lembremos	 de	 nossas	 conquistas	 amorosas	 e	

aprendamos:	 só	 o	 que	 é	 bom	 dura	 tempo	 o	 bastante	 para	 se	

tornar	 inesquecível 1 .	 Desta	 forma,	 pense	 inicialmente	 em	

encontrar	um	ponto	em	comum	para	que	todos	saiam	satisfeitos,	

pois	uma	relação	unilateral	não	é	sadia	e	não	se	torna	duradoura.		

																																																								
1	Referencia	a	letra	da	música	Vícios	e	Virtudes	do	Charlie	Brown	Jr	(2003).		
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Pensamento	na	Convergência	

Muitos	 autores	 que	 tratam	 do	 tema	 Negociação	 focam	 seus	

esforços	 em	 enfatizar	 ao	 leitor	 a	 importância	 de	 pensar	 na	

convergência	para	o	sucesso	do	processo.	Não	dedicarei	mais	que	

poucas	 linhas	nisso:	 seria	perda	de	 tempo.	Proponho	apenas	um	

pensamento	 simples:	 imagine	 fazer	 um	 gol	 ou	 uma	 cesta	 sem	

ninguém	 no	 campo	 te	 marcando,	 apenas	 te	 apoiando,	

incentivando,	facilitando...	seria	muito	simples	não	é?	Então	para	

que	criar	inimigos	que	irão	te	tomar	a	bola,	te	vaiar,	fazer	falta?		

Neste	momento	da	leitura	cabe	definir	convergência:	qualidade	ou	

disposição	do	que	é	convergente;	direção	para	um	ponto	comum.	

E	 também	 o	 seu	 antônimo,	 a	 divergência:	 diferença	 de	 opinião;	

desentendimento,	discordância.	Entretanto,	também	devemos	ter	
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em	mente	 que	 divergir	 faz	 parte	 do	 processo	 de	 busca	 por	 uma	

solução	em	comum,	não	sendo	correto	temer	a	divergência,	uma	

vez	que	dela	derivam	as	grandes	soluções.	

	

Pensar	 em	 convergência	 significa	 buscar	 o	 entendimento,	 o	

melhor	 para	 as	 duas	 partes,	 o	 GANHA-GANHA,	 e	 não	 aceitar	

qualquer	 argumento.	 Essa	 é	 a	 importância	 do	 processo	 de	

negociação.	 Porém,	 nem	 sempre	 isso	 será	 possível	 e	 o	 bom	

negociador	 sabe	 antecipar	 qual	 é	 o	 cenário	 no	 qual	 ele	 estará	

negociando.	 Trabalharemos	 elementos	 que	 lhe	 possibilitarão	

perceber	as	boas	 intenções	que	visam	à	convergência	e	 também	

as	más	intenções	que	visam	ao	prejuízo,	criando	uma	negociação	

unilateral	e	tal	conhecimento	te	possibilitará	ser	seletivo.				

	

A	necessidade	de	ser	seletivo	

Uma	 das	 grandes	 dificuldades	 do	 processo	 de	 negociação	 é	

perceber	corretamente	as	 intenções	dos	seus	 interlocutores	para	
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avaliar	se	buscaremos	um	GANHA-GANHA,	um	GANHA-PERDE	ou	

até	um	BATNA	 (Sigla	para	Best	Alternative	 to	a	Non	Negotiation,	

ou	seja,	melhor	alternativa	quando	não	existe	acordo).	

	

A	 falta	 de	 costume	 de	 dizer	 não,	 comumente	 justificada	 como	

‘medo	de	fechar	portas’,	é	encontrada	em	toda	sociedade:	do	pai	

que	 não	 nega	 nada	 aos	 filhos	 para	 não	 ser	 caracterizado	 como	

mau	pai,	à	esposa	que	não	nega	nada	ao	marido	com	medo	de	ser	

trocada,	 passando	 pelo	 funcionário	 que	 não	 nega	 nada	 a	 seu	

empregador	por	medo	de	perder	sua	posição	na	empresa.		

	

Tal	 processo	 gera	 uma	 disfunção	 no	 andamento	 das	 relações	

interpessoais	 conhecida	 como	 assimilação	 total	 de	 conceitos	 e,	

por	 conseguinte,	 uma	 visão	 unilateral	 e	 míope	 de	 qualquer	

processo.	 Proponho	 um	 desafio:	 concorde	 com	 100%	 dos	

argumentos	 de	 um	 determinado	 amigo,	 cônjuge	 ou	 colega	 de	

trabalho	 e	 você	 verá	 que	 ao	 invés	 de	 um	 diálogo	 você	 terá	 um	

monólogo	 pouco	 construtivo	 e	 uma	 visão	 míope	 sobre	 o	 tema	

debatido.	 Então	 recomendo:	 seja	 seletivo,	 começando	 por	 esse	

livro.		
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Questione-se:	 “acho	 importante	 ler	 esse	 material?”	 Caso	 a	

resposta	seja	negativa:	Parabéns!!!	Não	acredito	que	a	livraria	irá	

devolver	 seu	 dinheiro	 (por	 isso	 esse	 livro	 será	 gratuito),	 mas	

poupe	seu	tempo	agora	que	você	 leu	menos	de	10	páginas.	Mas	

exerça	seu	direito	de	dizer	NÃO!!!!	Crie	o	Hábito	de	se	posicionar,	

mas	também	de	ceder	às	opiniões	que	realmente	te	convencerem,	

tornando	 assim	 apto	 a	 negociar	 em	 qualquer	 modelo	 de	

negociação.	

	

Os	modelos	de	Negociação	

O	discernimento,	fruto	da	seletividade,	oferta	ao	Negociador	Total	

a	 possibilidade	 da	 escolher	 entre	 2	 modelos	 de	 negociação,	

estando	 apto	 para	 atuar	 em	 qualquer	 uma	 delas,	 mesmo	 que	

sejam	 inversas	 em	 suas	 estratégias,	 táticas	 e	 posicionamento	

mentais.	 Os	 modelos	 de	 negociação	 usuais	 são	 Cooperativa	

(Ganha-Ganha)	ou	Comparativa	(Ganha-Perde).	Todavia,	buscam	o	
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mesmo	 resultado:	 a	 satisfação	 de	 uma	 demanda	 pessoal	 e/ou	

organizacional.	 Entretanto,	 minha	 tese	 é	 a	 de	 que	 existe	 uma	

terceira	 modalidade,	 mais	 rara,	 mais	 complexa,	 porém	 mais	

próxima	da	perfeição:	a	Associa-Ativa,	através	da	qual	buscamos	o	

Ganha-Ganha-Ganha...	 ganha	 minha	 empresa,	 a	 empresa	

interlocutora	e	a	sociedade	que	nos	cerca.	Em	2009,	quando	lancei	

o	primeiro	livro	de	Negociação,	propus	que	com	o	início	da	Lava-

Jato	o	modelo	Ganha-Ganha	 tinha	atingido	 seu	máximo.	O	clube	

de	empreiteiras	é	um	Ganha-Ganha,	mas	que	de	agora	em	diante	

as	 negociações	 só	 seriam	 aceitas	 pela	 sociedade	 se	 fossem	

balizadas	 pela	 sociedade	 (valores	 morais)	 que	 cercam	 esses	

acordos.		

	

Façamos	um	exercício	de	mentalização:	se	as	Empreiteiras	citadas	

nos	 processos	 tivessem	 se	 juntado	 para	 baratear	 custos	 de	

compra	de	matéria-prima	 (economia	de	escala),	para	suprimir	os	

custos	 com	marketing,	 para	 criar	 metodologias	 mais	 produtivas,	

reduzir	 perdas	 humanas	 e	 de	 materiais...	 e	 revertessem	 esses	

valores	para	caridade,	jamais	estaríamos	prendendo	seus	sócios	e	

colaboradores.	 Afinal,	 o	 que	 determina	 a	 validade	 de	 uma	
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iniciativa	 não	 é	 mais	 sua	 intenção,	 mas	 sim	 a	 percepção	 que	 a	

sociedade	 tem	 dela.	 Ou	 seja,	 não	 basta	 ser	 honesto,	 tem	 que	

parecer	honesto,	transparecer	honestidade	e	agradar	a	sociedade.		

	

Podemos	 analisar	 a	 negociação	 Cooperativa/Associa-Ativa	 como	

um	trabalho	de	construção	de	um	cenário	positivo	e	de	realização	

para	todos	os	partícipes	do	processo.	Tal	modelo	é	extremamente	

interessante	 e	 deve	 ser	 louvado,	 porém	é	mais	 complexo	de	 ser	

realizado,	 posto	 que	 envolve	 a	 criação	 de	 confiança,	 respeito,	

mutualidade,	dispêndio	de	tempo	e	de	vantagens.		

	

Esse	 modelo	 de	 negociação	 tem	 seus	 pontos	 positivos	 no	 que	

tange	 o	 relacionamento	 entre	 as	 partes.	 Assim	 tudo	 se	 torna	

menos	preocupante,	estressante	e	competitivo.	Mais	do	que	tática	

ou	 estratégia,	 será	 necessária	 uma	 habilidade	 política	 e	 ética,	

focando	nossos	esforços	no	alargamento	da	percepção	das	partes	

para	 entender	 o	 cenário	 alheio,	 bem	 como	 as	 divergências	 de	

opinião	e	o	conflito	de	interesses.		
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Uma	negociação	Cooperativa/Associa-Ativa	é	a	construção	de	um	

relacionamento,	 sendo	 mais	 estruturalista	 que	 contingencialista.	

Contudo,	ao	contrário	do	que	se	pensa,	essa	não	é	uma	situação	

rara	nem	utópica,	estando	presente	em	nossas	empresas	todos	os	

dias.	 Pergunte-se:	 quantas	 vezes	 em	 seu	 dia	 você	 enfrenta	 um	

problema	 que	 se	 você	 resolver	 irá	 ajudar	 várias	 outras	 pessoas?	

Esse	é	mais	um	preceito	da	negociação	Cooperativa:	entender	que	

o	problema	do	seu	interlocutor,	quando	atrapalha	sua	negociação,	

é	seu	problema	também	e	devemos	nos	unir	em	prol	da	melhoria	

das	 duas	 partes.	 A	 Associa-Ativa	 vai	 um	 degrau	 a	 frente:	 é	

necessário	 entender	 o	 impacto	 dessa	 ação	 na	 percepção	 do	

balizador	social.	

	

Outro	 elemento	 a	 ser	 observado	 é	 que	 a	 posição	 ideológica	 do	

Negociador	Total	 interfere	diretamente	na	escolha	do	modelo	de	

negociação,	 bem	 como	 sua	 criação,	 sua	 tendência	 ética,	 sua	

orientação	moral	e	seu	arcabouço	de	valores	pessoais.	Assim,	uma	

família	 sedimentada	 na	 vigarice,	 no	 ‘jeitinho’	 brasileiro	 e	 na	

mentira	 influenciará	 na	 escolha	 do	 modelo	 de	 negociação.	 Não	

que	 isso	 seja	 determinante	 exclusivo.	 Algumas	 vezes	 sou	
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interpelado	 sobre	 se	 o	 perfil	 do	Negociador	 Total	 deve	 ser	 o	 do	

‘Bonzinho’	 e	 respondo:	 tenham	 medo	 do	 bonzinho,	 pois	 ele	

esconde	a	maldade	natural	de	todo	Ser	Humano	em	uma	caixa	de	

papel,	podendo	ser	potencializado	a	qualquer	momento.	Sugiro	o	

exemplo	 do	 ex-jogador	 da	 Seleção,	 Kaká,	 que	 tem	 a	 imagem	 de	

uma	boa	pessoa,	correta,	ética,	respeitadora	dos	valores,	mas	que	

quanto	é	agredido	revida.		

	

Entender	 a	 negociação	 Cooperativa/Associa-Ativa	 é	 entender	 o	

conceito	de	processo	na	negociação,	uma	vez	que	 todo	 trabalho	

da	mesa	de	negociação	não	pode	ser	perdido	na	 implantação	ou	

na	 renovação	 do	 acordo.	 Portanto,	 Ganha-Ganha	 dá	 um	 maior	

trabalho,	pois	 assim	 como	o	amor	em	um	casamento,	 a	 ‘relação	

negocial’	 deve	 ser	 preservada.	 E	 o	 Ganha-Ganha-Ganha	 é	 o	

casamento	que	gera	melhoria	para	as	famílias	a	seu	redor.		

	

Em	outro	espectro	das	intenções	de	negociação,	temos	o	modelo	

de	negociação	Comparativa,	na	qual	os	cenários	são	competitivos,	

os	resultados	díspares,	a	preocupação	com	o	“eu”	é	prioridade	em	

detrimento	 do	 “nós”	 e	 estratégias	 permeiam	 o	 processo	 de	
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negociação.	 Este	 modelo	 visa	 a	 criação	 de	 um	 cenário	 mais	

positivo	 para	 um	 negociador	 mais	 hábil,	 favorecendo-o	 a	 algo	

caracterizado	como	Ganha-Perde.		

	

Todavia,	não	podemos	interpretar	tal	modelo	como	uma	exclusão	

dos	 aspectos	 éticos,	 mas	 eles	 são	 relegados	 ao	 segundo	 plano,	

perdendo	 em	 importância	 para	 os	 resultados.	 Nos	 cabe	

questionar:	 Somos	 avaliados	 em	 nossas	 interações	 sociais	 e	

profissionais	por	nossas	intenções	ou	por	nossos	resultados?		

	

O	 processo	 que	 envolve	 o	modelo	 de	 negociação	Comparativa	 é	

detalhista	e	todos	os	elementos	envolvidos	são	modificados	para	

gerar	vantagem	para	um	negociador	e	desconforto	para	o	outro.	

Da	 roupa	 à	 estrutura	 da	 sala,	 da	 fala	 ao	 aperto	 de	mão,	 tudo	 é	

montado	para	gerar	um	cenário	positivo	e	alcançar	os	resultados	

esperados.	 E	 isto	 define	 muitos	 dos	 profissionais	 modernos:	 a	

capacidade	 de	 alcançar	 seus	 objetivos	 com,	 sem	 ou	 apesar	 das	

nuances,	sejam	elas	primárias	ou	secundárias.	
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Por	que	esse	livro	é	focado	no	Ganha-Perde?	

Como	você	está	lendo	este	tópico	é	sinal	de	que	você	não	desistiu	

do	 processo	 de	 negociação.	 Que	 bom!	 Então	 vamos	 começar	 a	

lidar	com	as	técnicas	para	desenvolver	essa	sua	habilidade	e,	pode	

ter	 certeza,	 você	 tomou	 a	 decisão	 certa.	 Você	 deve	 estar	 se	

perguntando	 a	 minha	 razão	 para	 arriscar	 perder	 alguns	 leitores	

com	 a	 estratégia	 acima.	 Simples:	 o	 livro	 foi	 escrito	 para	 pessoas	

que	desejam	dominar	o	ambiente	de	negociação	de	 forma	ética,	

mas	 utilizando	 a	 estratégia	 para	 otimizar	 os	 resultados	 possíveis	

de	 seus	 processos	 negociais.	 Para	 explicar	 isso,	 vamos	 para	 o	

Capítulo	 2,	 no	 qual	 mostro	 uma	 das	 maiores	 pesquisas	 sobre	

negociação	no	Brasil.		
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A	Ciência	Aplicada	–	Vamos	sair	do	Achismo	

Sempre	me	questionei	acerca	dessa	fama	que	o	brasileiro	tem	de	

querer	levar	vantagem	em	tudo,	a	famosa	lei	de	Gerson:	“será	que	

isso	 é	 da	 índole	 de	 nosso	 povo?”.	 E,	 continuamente,	 ouvia	 a	

mesma	 resposta:	 “É	 só	 olhar	 nossos	 políticos”.	 Como	 sou	 um	

Cientista,	 quis	 avaliar	 cientificamente	 se	 essa	 informação	 era	

realmente	 verdade.	Realizamos	uma	pesquisa	 com	5566	pessoas	

de	 todos	os	Estados	Brasileiros,	abrangendo	dos	18	aos	94	anos,	

Mulheres	 e	 Homens,	 em	 todas	 as	 faixas	 sociais.	 Para	 avaliar	 a	

porcentagem	 de	 GANHA-PERDE	 e	 de	 GANHA-GANHA	 no	 Brasil.	

Seguem	 alguns	 dados	 estatísticos	 para	 que	 você	 perceba	 a	

qualidade	da	pesquisa:		

	

A	População	é	definida	pelo	número	de	elementos	existentes	no	

universo	 da	 pesquisa.	 Como	 lidamos	 com	 o	 comportamento	 do	

Brasileiro,	utilizamos	os	dados	oficiais	do	IBGE	de	210	Milhões	de	

Brasileiros.	 Mesmo	 sabendo	 que	 nem	 todos	 negociam	

profissionalmente,	teremos	um	dado	social.		
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O	Erro	amostral	que	determina	o	GAP	é	a	diferença	entre	o	valor	

estimado	 pela	 pesquisa	 e	 o	 verdadeiro	 valor.	 Uma	 pesquisa	

eleitoral	 trabalha	 com	 2,5%	 para	 cima	 ou	 para	 baixo.	 Nossa	

pesquisa	 trabalhou	 com	 uma	 margem	 menor	 ainda,	 1,7%,	

tornando	 nossa	 pesquisa	 mais	 próxima	 da	 realidade	 do	 que	

qualquer	outra	de	grande	porte	realizada	no	país.		

	

O	 Nível	 de	 confiança	 configura	a	chance	de	que	o	erro	amostral	

acima	aconteça.	Assim,	um	nível	de	confiança	alto	ajuda	com	que	

o	erro	seja	apenas	o	citado.	Trabalhamos	o	com	o	nível	máximo	de	

confiança	e	se	repetirmos	esse	teste	100	vezes,	em	99	delas	o	erro	

amostral	será	o	mesmo	resultado	e	1	vez	poderá	variar	1,7%.		

	

Portanto,	 temos	 uma	 pesquisa	 muito	 confiável,	 com	 grande	

penetração	 social	por	 sua	abrangência	 (todos	os	Estados	+	DF)	e	

que	trouxe	dados	interessantes.		
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A	Terra	de	Cegos	

A	 pesquisa	 mostra	 que	 43.951.800	 (43,09%)	 profissionais	

trabalham	diretamente	com	Negociação	no	Brasil	(seja	trabalhista,	

venda...),	 	 30,73%	 afirma	 não	 trabalhar	 com	 negociação	

(demonstrando	um	grande	espaço	para	crescimento	da	ciência)	e	

26,18%	 da	 população	 negocia	 amadoramente	 e	 sem	 grande	

frequência.		

	

Somente	 31,05%	de	 todos	 os	 avaliados	 diz	 que	 fez	 algum	 curso,	

aula	ou	 leu	algum	material	sobre	negociação,	demonstrando	que	

muitos	 profissionais	 ainda	 possuem	 espaço	 para	 desenvolver	 as	

habilidades	 básicas	 sobre	 negociação.	 Esse	 número	 sobe	 para	

46,41%	quando	cortamos	apenas	para	profissionais	que	trabalham	

com	 Negociação,	 ou	 seja,	 53,59%	 dos	 “profissionais”	 que	

trabalham	com	negociação	no	Brasil	são	autodidatas.	Esse	número	

mostra	 a	 falta	 de	 ciência	 na	 área.	 Qualquer	 um	 pode	 se	 dizer	

negociador	sem	ter	base	de	conhecimento	teórico	nenhum.		
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Quando	 observamos	 os	 que	 dizem	 NÃO	 TRABALHAR	 COM	

NEGOCIAÇÃO,	o	 número	de	pessoas	que	não	 tem	 conhecimento	

científico	 nenhum	 sobe	 para	 86,49%,	 o	 que	 não	 os	 exime	 de	

negociar,	 afinal,	 vendem	 seus	 carros,	 compram	 produtos,	

contratam	 serviços...	 ou	 seja,	 negociam,	 mas	 não	

profissionalmente.	 Assim,	 temos	 uma	 gama	 enorme	 de	 pessoas	

que	 NÃO	 TEM	 O	 CONHECIMENTO	 MÍNIMO	 em	 negociação,	

tornando-se	 presa	 de	 negociadores	 mais	 habilidosos	 e	 muitas	

vezes	 inescrupulosos.	 Propomos	 que	 todos	 tenham	 um	

conhecimento	mínimo	sobre	negociação.	

	

O	país	do	Ganha-Perde	

Em	nossa	pesquisa,	avaliamos	o	perfil	do	negociador	brasileiro	no	

que	 diz	 respeito	 a	 sua	 opção	 de	 negociação:	 Cooperativa	 ou	

Comparativa?	 Para	 isso	 fizemos	 algumas	 perguntas	 que	

demonstram	a	natureza	das	relações	dessas	pessoas.		
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Pergunta	 1:	 “Você	 pede	 desconto	 em	 suas	 compras,	 afinal	 é	

importante	 pensar	 em	 nossa	 saúde	 financeira?”	 Partimos	 do	

pressuposto	 que	 Ganha-Ganha	 ou	 Ganha-Perde	 não	 está	 no	

resultado,	mas	 sim	na	 intenção	da	negociação.	Quando	partimos	

da	 premissa	 de	 que	 a	 outra	 parte	 está	 com	 sobrepreço,	 com	

margens	“gordinhas”	e	que	precisa	fazer	esse	 jogo	para	vender...	

acreditamos	que	estamos	em	um	Ganha-Perde	e	partimos	dessa	

posição	 defensiva	 para	 uma	 ofensiva	 de	 tirar	 o	 máximo	 dessa	

relação.	Vejamos	o	quadro:	
	

	

Fonte:	Pesquisa	realizada	pelo	IBPG	–	Instituto	Brasileiro	de	Pesquisa	Gerencial	

	

Avaliando	 essas	 informações,	 podemos	 concluir	 que	 os	

profissionais	 da	 negociação	 são	 mais	 agressivos	 e	 focados	 no	

ganha-perde	que	os	que	negociam	algumas	vezes	e	que	os	que	se	
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dizem	 não	 profissionais	 da	 negociação.	 Quem	 deveria	 dar	 o	

exemplo	 e	 mudar	 as	 porcentagens	 de	 Ganha-Perde,	 os	

profissionais,	optam	por	esse	modelo	mais	cansativo,	desgastante	

e	negativo	a	longo	prazo.		

	

Pergunta	2:	“Se	durante	uma	negociação,	 vital	para	 seu	 sucesso,	

você	 sentir	 que	 o	 outro	 lado	 está	 tentando	 te	 enganar.	 Você...”	

Essa	 pergunta	 foi	 criada	 para	 avaliar	 a	 resiliência	 e	 empatia	 dos	

entrevistados,	posto	que	a	pessoa	que	acredita	no	Ganha-Ganha	

(ou	no	Ganha-Ganha-Ganha)	manterá	seu	foco	nisso	e	entenderá,	

colocando-se	 no	 lugar	 do	 outro,	 que	 o	 interlocutor	 ainda	 não	

chegou	no	ponto	de	evolução	necessário.	Assim,	temos	o	quadro:	
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Fonte:	Pesquisa	realizada	pelo	IBPG	–	Instituto	Brasileiro	de	Pesquisa	Gerencial	

	

Podemos	perceber	que	os	Profissionais	têm	maior	empatia	com	o	

interlocutor,	 mas	 atuam	 semelhantemente	 como	 os	 não	

profissionais	 no	 que	 tange	 ao	 equilíbrio	 emocional	 de	 não	 levar	

para	o	 lado	pessoal.	Algo	que	“os	que	negociam	as	vezes”	 foram	

mais	passionais.	Esse	quadro	mostra	que	a	mesa	de	negociação	é	

vista	 como	 uma	 trincheira	 onde	 o	 inimigo	 do	 outro	 lado	 não	

merece	 compaixão,	 segundas	 chances	 ou	 empatia.	 Que	 até	

podemos	 tentar	 o	 Ganha-Ganha,	mas	 no	 primeiro	 sinal	 de	 risco	

partimos	 para	 o	 confortável:	 mudar	 sua	 postura	 reforçando	 sua	

posição	 e	 buscando	 o	 melhor	 para	 você.	 E	 que	 a	 inteligência	

emocional	 de	 18,14%	 da	 população	 precisa	 ser	 melhorada,	 pois	

tendem	a	levar	para	o	lado	pessoal.		

	

A	Pergunta	3	foi	 feita	para	avaliar	se	o	brasileiro	tem	a	 índole	da	

competição	 extrema,	 por	 ele	 já	 ter	 mostrado	 que	 é	 focado	 no	

Ganha-Perde	 e	 tem	 problemas	 com	 seu	 equilíbrio	

emocional/humanidade.	 Por	 isso	 perguntamos:	 “Se	 durante	 uma	

negociação,	 vital	 para	 seu	 sucesso,	 você	 sentir	 que	 o	 outro	 lado	
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está	"perdido",	sem	saber	como	agir,	você...”		e	tivemos	o	seguinte	

quadro	como	resultado:		

	

	

Fonte:	Pesquisa	realizada	pelo	IBPG	–	Instituto	Brasileiro	de	Pesquisa	Gerencial	

	

Essa	 tabela	nos	mostra	que	os	Negociadores	de	Final	de	Semana	

são	 mais	 agressivos	 que	 os	 profissionais	 (pois	 muitas	 vezes	 já	

estiveram	 do	 lado	 que	 foi	 “morto”	 se	 tornando	 um	 pouco	mais	

empáticos)	 e	 do	 que	 os	 que	 dizem	 não	 trabalharem	 com	

negociação.	 Entretanto,	 um	mito	 sobre	 o	 “Brasileiro	 gente	 boa”	

morre	com	essa	pesquisa,	posto	que,	em	média,	60,16%	acelera	o	

ritmo	 da	 negociação	 para	 ter	 maiores	 chances	 de	 sucesso.	 Um	

estudo	interessante	seria	avaliar	isso	em	outras	culturas.		
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Pergunta	4:	“Quando	você	vai	vender	algo,	fechar	um	contrato	ou	

negociar	 salário	 você	 tende	 a	 colocar	 uma	 pequena	margem	 de	

'gordura'	 para	 ao	 negociarmos	 chagarmos	 em	 valor	 interessante	

para	você?”	Demonstrando	o	Ganha-Perde	como	preceito	 inicial,	

as	 pessoas	 questionadas	 estão	 iniciando	 a	 postura	 do	 Ganha-

Perde	 (diferentemente	 da	 pergunta	 1,	 na	 qual	 ela	 reage	 a	 um	

preço	 que	 não	 julga	 justo).	 Avaliamos	 como	 premissa	 que	 o	

respondente	 busca	 vantagem	 em	 uma	 negociação	 especulando	

que	a	outra	parte	pedirá	desconto	(por	isso	uma	margem).	Vamos	

ao	quadro:	
	

	

Fonte:	Pesquisa	realizada	pelo	IBPG	–	Instituto	Brasileiro	de	Pesquisa	Gerencial	

	

A	 tabela	 nos	mostra	 que	mais	 de	 96.99%	dos	 profissionais	 inicia	

focado	 no	 Ganha-Perde;	 esse	 número	 cai	 para	 90,64%	 dos	 Não	
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Profissionais	 e	 sobe	 novamente	 para	 94,71%	 para	 os	 que	

negociam	as	vezes.	Nasce	em	nós	o	Ganha-Perde.	Esse	material	é	

mais	 focado	 nas	 negociações	 Comparativas	 (Ganha-Perde)	 por	

serem	as	que	mais	encontraremos	no	caminho.		

	

O	 dado	 que	 mais	 me	 chamou	 a	 atenção	 é	 o	 fato	 de	 que,	 em	

média,	 9	 em	 cada	 10	 Brasileiros	 partem	 da	 premissa	 de	 que	 o	

outro	 quer	 prejudicá-lo,	 está	 jogando	 ou	 o	 lucro	 dele	 é	 menos	

importante	 que	 o	 nosso.	 Somos	 eminentemente	 Ganha-Perde	 e	

Competitivos:	 98,61%	 dos	 Brasileiros	 utilizam,	 em	 algum	 grau,	 a	

negociação	 comparativa.	 Não	 acreditamos	 nos	 nossos	 parceiros	

de	 negócio/vida.	 Não	 focamos	 na	 durabilidade	 das	 negociações:	

ninguém	gosta	de	perder	sempre	e	nem	guerrear	sempre.	

	

Sei	que	muitos	devem	estar	se	questionando	se	o	preceito	acima	

está	de	acordo	com	o	conceito	de	GANHA-GANHA.	Não	está.	Em	

meus	 anos	 de	 negociação,	 menos	 de	 10%	 dos	 processos	 pelos	

quais	passei	foram	focados	no	GANHA-GANHA,	sendo,	na	verdade,	

um	processo	de	GANHA-PERDE	e	muitas	vezes	disfarçado	de	boas	

intenções.	 Proponho	 uma	 analogia:	 se	 a	 ideia	 é	 GANHA-GANHA,	
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precisamos	de	estratégias	elaboradas?	Acredito	que	não.	Apenas	

sentemos	 à	 mesa	 e	 busquemos	 a	 convergência	 de	 interesses.	

Entretanto,	se	a	sua	negociação	for	uma	clara	situação	de	GANHA-

PERDE,	quem	você	prefere	que	saia	no	prejuízo?	Por	isso,	focamos	

os	 esforços	 em	 preparar	 você	 para	 as	 piores	 negociações,	 pois	

como	 diz	 o	 lema	 do	 Exército	 Brasileiro:	 “Treino	 difícil,	 batalha	

fácil”.		

	

Atenção:	 havendo	 possibilidade	 de	 um	GANHA-GANHA,	 trabalhe	

para	 isso,	 pois	 nada	 melhor	 que	 um	 triunfo	 fácil.	 No	 entanto,	

perceba,	quantas	das	negociações	do	dia	a	dia	são	deste	modelo?	

Pagamento	 de	 impostos,	 relações	 trabalhistas,	 matrimoniais,	 de	

amizade,	de	interesse...	Também	nos	cabe	avaliar	se	na	sociedade	

em	 que	 vivemos	 as	 relações	 sociais	 são	 pautadas	 no	 GANHA-

GANHA	ou	no	GANHA-PERDE.	
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Histórico	das	negociações	

O	 Homem	 negocia	 desde	 tempo	 imemoriáveis	 e	 por	 razões	

desconhecidas.	 Portanto,	 propor	 um	 corte	 historiográfico	 seria	

limitado	 e	 limitante.	 Entretanto,	 podemos	 propor	 visões	 que	 se	

aproximem	 das	 expectativas	 da	 TGN	 –	 Teoria	 Geral	 das	

Negociações	–	pela	visão	de	sua	relação	próxima	entre	estilos	de	

negociação	e	modelos	de	gestão.		

	

Desta	 forma,	 aproximando	 a	 Teoria	Geral	 da	Administração	 e	 as	

negociações,	 podemos	 concluir	 que	 o	 Negociador	 Total	 deve	

apresentar	 características	 que	 também	 são	 bem	 vistas	 aos	

gestores	 e	 trabalhadores,	 mas	 que	 tal	 pacote	 de	 competência	

varia	de	acordo	com	os	elementos	sociológicos	e	mercadológicos.	

Assim,	 compreender	 negociação	 é	 entender	 o	 contexto	 histórico	

no	 qual	 ela	 ocorreu.	 Percebemos	 esse	 efeito	 quando	 analisamos	

decisões	que	tomamos	há	anos,	aplicando	o	contexto	atual	a	elas.			
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Entendendo	 o	 processo	 de	 evolução	 da	 mão	 de	 obra	 gerencial,	

podemos	 perceber	 a	 evolução	 natural	 das	 habilidades	 de	 um	

grande	 Negociador	 Total:	 que	 tem	 o	 foco	 nas	 recompensas	

financeiras	 do	 Homem	 Econômico,	 o	 padrão	 do	 Homem	

Organizacional	 da	 Teoria	 Burocrática,	 a	 preocupação	 com	 as	

interações	 sociais	 da	 Teoria	 das	 Relações	 Humanas,	 aproveita	 o	

comportamento	participativo	da	Teoria	Comportamental,	adiciona	

a	 visão	 inter-relacionada	 da	 Teoria	 Sistêmica	 e	 gerencia	 sua	

inteligência	criativa	como	propõe	a	Teoria	Contingencial.		

	

Em	 determinada	 situação	 do	 cotidiano,	 precisamos	 focar	 nossos	

esforços	exclusivamente	nos	resultados,	partindo	do	pressuposto	

que	 nosso	 ‘chão	 de	 fábrica’	 é	 indolente	 e	 preguiçoso.	 Fazem-se	

necessários	 incentivos	 que	 devem	 ser	 mencionados	 em	 uma	

negociação	 para	 o	 aumento	 da	 produção	 sem	 perda	 de	 tempo	

para	não	comprometer	um	prazo.		

	

Quando	 lidamos	 com	 negociações	 de	 altos	 valores	 ou	 extremas,	

exemplo	de	vidas	humanas,	devemos	seguir	um	padrão	e	criarmos	

regras	 para	 nos	 proteger	 burocraticamente	 de	 erros,	 futuras	
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críticas	e	possíveis	processos,	sendo	essa	uma	característica	típica	

da	 Gestão	 Burocrática.	 Ao	 buscarmos	 relações	 negociais	

duradouras,	 devemos	 nos	 preocupar	 com	 a	 qualidade	 das	

interações	sociais,	buscando	utilizar	as	características	humanistas	

em	detrimento	dos	frios	cálculos	e	gráficos.	

	

Ao	 propormos	 um	 pacote	 de	 habilidades	 aos	 Negociadores,	 aos	

quais	você	deve	ter	percebido	que	chamamos	de	NEGOCIADORES	

TOTAIS,	espera-se	que	possam	atender	às	distintas	 realidades	de	

um	 mundo	 globalizado,	 nos	 diferentes	 modelos	 de	 negociação,	

nas	mais	distintas	situações...	Entretanto,	não	podemos	negar	que	

o	 esse	 modelo	 é	 mórfico	 e	 está	 se	 adequando	 às	 habilidades	

exortadas	 pelas	 escolas	 administrativas.	 Essas	 habilidades	 não	

devem	 ser	 observadas	 como	 excludentes,	 mas	 sim	 como	

ferramentas	 que	 complementares	 as	 habilidades	 de	 gestores	 e	

negociadores.	Não	existe	receita	de	sucesso.	O	fracasso	reside	em	

adotar	apenas	um	dos	comportamentos,	gerando	uma	miopia.		
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Modelos	Concorrenciais:	Adam	Smith	e	John	Nash	

Um	 dos	 elementos	 históricos	 mais	 importantes	 a	 serem	

observados	na	alteração	do	modelo	gerencial	e,	por	conseguinte,	

no	 perfil	 do	 negociador,	 é	 a	 alteração	 do	modelo	 concorrencial.	

Trazemos	 ao	 nosso	 debate	 os	 modelos	 concorrenciais	 mais	

conhecidos,	mesmo	que	nem	tão	atuais.		

		

O	 modelo	 concorrencial	 do	 economista	 escocês	 Adam	 Smith,	

sugerido	em	1776	em	sua	obra,	“Uma	breve	 investigação	Acerca	

da	 Natureza	 e	 da	 Causa	 da	 Riqueza	 das	 Nações”,	 traz	 duas	

excelentes	 lições	que	moldam	o	perfil	do	negociador	e	 legitimam	

um	modelo	de	negociação	conhecido	como	Ganha-Perde.	Em	seu	

preceito	 básico,	 a	 teoria	 de	 Adam	 Smith	 propõe	 que	 para	

melhorar	 o	 mercado	 devemos	 fazer	 o	 que	 melhor	 se	 adequa	 a	

NOSSA	exclusividade.	Propõe,	 assim,	um	egocentrismo	no	qual	 a	

melhora	 pessoal	 reflete	 no	 aumento	 do	 padrão	 de	 exigência	 do	

mercado	 e,	 como	 consequência	 disso,	 força	 os	 demais	

concorrentes	a	melhorar	suas	habilidades.		
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Tal	 premissa	 foi	 a	 base	 do	 processo	 concorrencial	 até	 poucas	

décadas	 atrás,	 propiciando	 uma	 busca	 contínua	 pela	 melhoria	

pessoal	 e	 profissional,	 criando	 assim	 um	 processo	 evolucional	

baseado	 na	 competição	 constante.	 Na	 teoria	 de	 Adam	 Smith,	

podemos	 perceber	 características	 do	 pensamento	 de	 Darwin:	

através	da	competição	podemos	eliminar	os	fracos	em	um	sistema	

competitivo	 destruidor,	 onde	 o	 vencedor	 merece	 glórias	 e	 o	

perdedor	as	lamentações.		

	

Esse	modelo	concorrencial	tornou-se	a	base	do	sistema	capitalista	

do	 século	XX.	 Infelizmente,	o	processo	de	exclusão	marginaliza	e	

cria	 hiato	 entre	 classes	 de	 profissionais	 que	 seriam	 importantes	

para	 o	 desenvolvimento	 da	 economia	 de	 um	 país.	 Aplicando	 a	

visão	de	Adam	Smith	ao	processo	de	negociação,	sempre	teríamos	

vencedores	e	vencidos;	e	isso	foi	realidade	até	bem	pouco	tempo	

atrás.		

	

Como	 dito	 anteriormente,	 as	 teorias	 de	 Adam	 Smith	 têm	 duas	

aplicabilidades	interessantes	aos	negociadores.	São	elas:	



www.flaviocavalcante.com	 56	

		

O	 Primeiro	 Preceito	 –	 Nenhum	 homem	 é	 uma	 ilha	 e,	 por	 isso,	

vivemos	 em	 constante	 interligação	 com	 as	 outras	 pessoas	 do	

mundo.	Negociar,	portanto,	se	torna	uma	necessidade	contínua	e,	

desenvolver	 relacionamentos,	 uma	 questão	 de	 sobrevivência.	

Acreditar	exclusivamente	na	bondade	alheia	é	arriscado.	Devemos	

desenvolver	 o	 interesse	 sobre	 o	 que	 podemos	 ofertar,	

apresentando	benefícios	aos	nossos	interlocutores	para	nos	ajudar	

a	 conseguir	 o	 que	 almejamos.	 Legitimamos	 assim	 a	 troca	 de	

favores	 em	prol	 de	 sanar	 nossas	 necessidades.	 Vejamos	 isso	 nas	

palavras	 de	 Adam	 Smith:	 “O	 verdadeiro	 valor	 das	 coisas	 é	 o	

esforço	 e	 o	 problema	 de	 as	 adquirir.”	 “A	 demanda	 por	 homens,	

como	 por	 qualquer	 outra	 mercadoria,	 regula	 necessariamente	 a	

produção	de	homens.”	e	“As	pessoas	pagarão	para	que	lhes	tire	o	

medo,	a	dor	e	dúvida”.		

	

Esse	 preceito	 de	 Adam	 Smith	 traz	 alguns	 elementos	 para	 nossa	

análise,	 posto	 que,	 em	 suas	 palavras,	 as	 trocas	 de	 interesse	

catalisam	 o	 processo	 de	 negociação.	 Partindo	 dessa	 premissa,	

devemos	 estabelecer	 que	 se	 há	 um	 movimento	 em	 direção	 a	



www.flaviocavalcante.com	 57	

negociar	 é	 que	 existe	 uma	 intenção	 por	 parte	 de	 nossos	

interlocutores,	 afinal	 quem	não	 tem	 interesse	 na	 relação	 não	 se	

dispõe	a	negociar.	Cabe	ao	negociador	a	fina	arte	de	precisar	quais	

são	os	motivos	elementares	que	trazem	o	negociador	até	a	mesa,	

o	que	denominamos	de	benefício	essencial.		

	

A	 visão	 de	 Smith	 sobre	 o	 processo	 concorrencial	 tira	

completamente	 a	 pessoalidade	 da	 relação,	 tornando	 o	 negócio	

uma	 relação	 impessoal	 de	 troca	 de	 interesses.	 Podemos	 encarar	

várias	 negociações:	 estas	 são	 ferramentas	 empresariais	 e	 não	

defesas	 pessoais	 de	 nossas	 convicções,	 debatendo	 ideias	 e	 não	

defendendo	 posições.	 Assim	 podemos	 dizer	 que	 as	 relações	

organizacionais	e,	principalmente	as	negociações,	são	utilitaristas,	

evitando	conceitos	de	certo	e	errado,	bom	e	ruim,	para	privilegiar	

os	conceitos	de	útil	ou	não	para	a	empresa.		

	

O	 Segundo	 Preceito	 –	 determina	 que	 a	 divisão	 do	 trabalho	

favorece	o	desempenho:	ao	conhecer	apenas	a	parte	pode	tornar-

se	especialista.	Tal	visão	foi	fundamental	para	o	desenvolvimento	

das	 teorias	de	Taylor,	entretanto	é	 responsável	pelo	processo	de	
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alienação	 do	 profissional	 limitando	 sua	 visão	 do	 todo	

organizacional.		

	

Ao	 contrário,	 o	 Negociador	 Total	 precisa	 conhecer	 o	 todo	 da	

organização	 para	 poder	 defender	 ideias	 e	 vender	 conceitos,	

produtos	e	 imagens.	Criamos	uma	dicotomia	para	o	empregador:	

como	 um	 negociador	 pode	 argumentar	 sobre	 algo	 que	 ele	 não	

conhece	profundamente	sendo	convincente?	

	

Outro	 dilema	 criado	 pela	 Teoria	 de	 Smith	 é	 a	 visão	meramente	

egoísta	sobre	as	necessidades	do	mercado.	De	acordo	com	a	visão	

do	 cientista,	 ao	 fazermos	 o	 melhor	 para	 nós,	 automaticamente,	

melhoramos	 o	 mercado;	 porém,	 a	 busca	 constante	 do	mercado	

por	 redução	de	custo	pode	criar,	baseado	na	premissa	de	Smith,	

um	 leilão	 de	mão	 de	 obra	 nivelando	 por	 baixo	 os	 salários,	 bem	

como	a	qualidade	no	serviço	prestado.		

	

Tendo	 como	 referencial	 o	 dilema	 da	 Teoria	 de	 Smith,	 o	

pesquisador	 John	 Nash,	 em	 sua	 tese	 de	 doutoramento,	 propõe	

uma	 alteração	 na	 premissa	 de	 Adam	 Smith	 ao	 inserir	 que	
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evoluímos	quando	 fazemos	o	melhor	para	nós	e	para	o	mercado	

também,	criando	a	Teoria	do	Equilibrium.		

	

Observando	 bem,	 temos	 as	 duas	 visões	 no	 mesmo	 espectro	 de	

avaliação	 de	 oferta/demanda.	 Na	 visão	 de	 Nash,	 quando	 não	

competem	entre	eles,	os	players	reduzem	o	poder	de	barganha	do	

cliente	(aproveito	para	inserir	os	conceitos	das	5	forças	de	Porter)	

reforçando	 assim	 sua	 posição,	 criando	 grupos	 de	 ajuda	 mútua,	

colaborando	para	criar	Joint	Ventures,	dentre	outras	práticas.		

	

Tal	 aspecto	 deve	 ser	 considerado	 o	 precursor	 da	 ideia	 de	

negociação	 Ganha-Ganha.	 Ao	 invés	 de	 focar	 em	 uma	 vitória	 do	

individual,	que	gera	uma	derrota	ao	interlocutor,	reduzindo	a	vida	

útil	 da	 relação	negocial,	 o	 foco	está	na	 vitória	do	 coletivo	e,	 por	

conseguinte,	 na	 construção	 de	 um	 relacionamento	 duradouro	 e	

positivo	que	a	 longo	prazo	 se	mostrará	mais	econômico	por	não	

mais	envolver	pesquisas,	cotações,	análises,	treinamentos	básicos,	

etc.		
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Essas	 duas	 visões	 dos	 modelos	 concorrenciais,	 associada	 aos	

padrões	 comportamentais	 dos	 gestores	 nos	 diferentes	 períodos	

da	 história	 das	 organizações,	 tornam-se	 variáveis	 a	 serem	

observadas	no	processo	de	negociação	e	de	desenvolvimento	do	

Negociador	 Total.	 Algumas	 pessoas	 apresentam	 esse	 talento	

especial	de	perceber	essas	nuances	no	processo	negocial	de	forma	

natural,	Naif	como	chamamos.	E	TODOS,	a	partir	do	momento	que	

iniciarem	 o	 uso	 dessas	 técnicas,	 irão	 observar	 grandes	melhoras	

na	sua	percepção.	

	

Resumindo,	temos	que	para	Adam	Smith	fazemos	o	melhor	para	o	

Mercado	 quando	 fazemos	 o	 melhor	 para	 nós	 (Ganha-Perde);	

sendo	 completado	 por	 John	 Nash,	 fazemos	 o	 melhor	 para	 o	

Mercado	 quando	 fazemos	 o	 melhor	 para	 nós	 e	 também	 para	 o	

mercado	 (Ganha-Ganha);	 e	 sendo	 revisto	 por	 nosso	 trabalho	

fazemos	o	melhor	para	o	Mercado	quando	fazemos	o	melhor	para	

nós,	 para	 o	 mercado	 e	 para	 a	 sociedade	 (Ganha-Ganha-Ganha);	

ainda,	os	pesquisadores	Flood/Dresher	propuseram	que	 fazemos	

o	 melhor	 para	 o	 Mercado	 quando	 fazemos	 o	 melhor	 para	 nós,	

para	o	mercado	e	para	a	sociedade,	a	não	ser	que	todos	façam	o	



www.flaviocavalcante.com	 61	

errado...	 ai	 todo	 mundo	 perde.	 A	 figura	 abaixo	 demonstra	

graficamente	isso:		
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Negociação	habilidade	inata	ou	desenvolvida		

Muito	se	questiona	sobre	a	negociação	ser	uma	habilidade	 inata.	

Discordo	disso:	talento	todos	temos	para	algo	tão	cotidiano	como	

negociar.	 Em	minhas	aulas,	 sempre	encontro	pessoas	que	 falam:	

poxa	mais	 o	 Kotler	 é	 isso,	 o	Drucker	 é	 aquilo,	 o	 Felipe	Massa,	 o	

Ronaldinho	 Gaúcho...	 são	 gênios.	 Discordo	 novamente:	 talento	

significa	 uma	 certa	 facilidade	 para	 fazer	 algo,	 ou	 seja,	 fazer	 algo	

bem	com	menor	esforço.	No	entanto,	com	pouco	talento	e	muito	

esforço	 podemos	 alcançar	 os	 mesmos	 resultados.	 Admito	 que	

existem	pessoas	com	facilidade,	portanto,	para	mim,	talento	é	um	

atalho	para	lidar	com	determinado	caminho;	todavia,	quando	esse	

talento	não	catalisa	o	processo,	ele	pode	ser	substituído	por	uma	

potencialização	do	esforço	e	da	dedicação.	

	

As	 pessoas	 se	 limitam	 dizendo	 que	 não	 têm	 talento	 após	 tentar	

apenas	uma	vez	ou,	pior,	nenhuma	vez.	Isso	me	remete	ao	caso	do	

Cafú,	 lateral	 da	 Seleção	 Brasileira	 de	 Futebol,	 que	 foi	 reprovado	

em	vários	testes	até	conseguir	entrar	no	São	Paulo	Futebol	Clube	e	
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de	 lá	 tornou-se	 o	 jogador	 que	mais	 vezes	 disputou	uma	 final	 de	

Copa	 do	 Mundo	 (94	 USA	 –	 98	 França	 –	 02	 Alemanha	 –	 06	

Japão/Coréia),	 sagrando-se	 campeão	 em	 2	 delas.	 Será	 que	 ele	

realmente	não	tinha	talento?	Será	que	o	esforço	dele	superou	as	

limitações?					

	

Percebamos	 que	 só	 falamos	 do	 talento	 dos	 vencedores	 e	 nunca	

dos	perdedores.	Entretanto,	pensemos	no	talento	como	um	motor	

potente.	De	que	adianta	um	carro	de	motor	potente	sem	os	freios,	

que	 são	 os	 anos	 de	 dedicação	 e	 suor?	 Já	 conheci	 várias	 pessoas	

muito	 talentosas,	 algumas	 pessoas	 muito	 esforçadas	 e	

pouquíssimas	 talentosas	e	esforçadas.	A	essas	damos	o	nome	de	

sucesso.			

	

Em	 uma	 análise	 mais	 detalhada,	 podemos	 perceber	 que	 as	

pessoas	 que	 alcançam	 sucesso	 em	 suas	 determinadas	 áreas	

utilizam	 um	 padrão	 de	 raciocínio	 que	 foca	 esforços	 em	 suas	

habilidades	 naturais,	 tornando-as	 vantagem	 competitiva.	 Por	

exemplo:	 Fulano	 odeia	 Matemática	 e	 adora	 Química;	 alguns	

proporiam	a	ideia	de	fomentar	nesse	aluno	o	estudo	da	Química,	
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criando	 uma	 vantagem	 competitiva	 que	 contrabalanceará	 a	

fraqueza	(que	aumentaria)	em	Matemática.		

	

O	conceito	de	Vantagens	Competitivas	do	Michael	Porter.	

O	 conceito	 de	 Vantagem	 Competitiva	 (Competitive	 Advantage)	

proposto	 por	 Michael	 Porter	 baseia-se	 na	 visão	 crescente	 da	

concorrência	 e	 da	 necessidade	 de	 evolução	 dos	 padrões	 de	

exigência	 por	 parte	 dos	 consumidores.	 Assim,	 a	 capacidade	 de	

criação	 de	 valores	 (tangíveis	 ou	 intangíveis)	 que	 extrapolam	 os	

custos	 de	 produção	 tornam-se	 vantagem	 competitiva,	 seja	 um	

produto	de	 igual	qualidade	por	um	preço	menor	ou	um	produto	

diferenciado	 que	 atenda	 (e	 extrapole)	 as	 demandas	 do	 público	

consumidor.	

	

Defendo	em	minhas	aulas	que	não	podemos	fixar	nossos	esforços	

estratégicos	 simplesmente	na	minoração	de	 custos,	 sob	pena	de	

criarmos	 uma	 espiral	 negativa	 da	 concorrência	 baseada	 nos	
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centavos	e	que	 irá,	 cedo	ou	 tarde,	 comprometendo	a	qualidade.	

Proponho	um	crescimento	gradativo	da	diferenciação,	atendendo	

necessidades,	 criando	 mercados,	 construindo	 vagas,	 ofertando	

opções	e	construindo	um	espírito	inovador	essencial	para	um	salto	

evolucional	da	sociedade	de	consumo.	

	

Então,	nos	cabe	agora	questionar:	iremos	nos	matar	por	centavos,	

cortando	 para	 isso	 na	 própria	 carne	 ou	 desenvolver	 produtos	

inovadores,	 com	 planilhas	 enxutas	 de	 custo,	 que	 nos	 permitam	

margens	 de	 lucro	 mais	 interessantes	 além	 de	 um	 crescimento	

social?		

	

O	 futuro	 impõe	ao	Negociador	Total	um	pacote	de	habilidades	e	

competências	mais	completo.		

	

Analisamos	 a	 relação	 do	 negociador	 com	 a	 História,	 com	 o	

mercado,	 com	 as	 habilidades	 de	 negociar,	 com	 a	 concorrência,	

com	a	sociedade	e	com	a	própria	organização.	Milhares	de	outras	

relações	 poderiam	 ser	 idealizadas,	 mas	 focamos	 apenas	 nas	
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principais	pela	visão	do	autor.	Entretanto,	um	elemento	não	pode	

ser	negligenciado.		

	

Neste	momento	da	nossa	conversa	peço	permissão	a	você,	leitor,	

para	propor	uma	segmentação	de	leitura.	Caso	seu	interesse	seja	

prático	 no	 conceito	 de	 TGN	 sugiro	 que	 você	 opte	 por	 adotar	 a	

seguinte	definição	de	Negociação:	“Negociação	é	um	processo	de	

comunicação	 completo,	 interativo,	 com	 interesses	 envolvidos,	 no	

qual	partes	buscam	um	acordo	ou	um	não-acordo”.	

Todavia,	 caso	 sua	 busca	 seja	 por	 uma	 formação	mais	 acadêmica	

sobre	negociação,	oferecemos	outros	conceitos	que	 também	são	

interessantes	para	conhecermos	a	multiplicidade	de	visões	sobre	o	

tema.	Seguem	algumas	definições:		

o “Negociação	é	o	uso	da	informação	e	do	poder,	com	o	fim	

de	 influenciar	 o	 comportamento	 dentro	 de	 uma	 rede	 de	

tensão”.	(Cohen,	1980).	

o “Negociação	 é	 uma	 atividade	 que	 pode	 afetar	

profundamente	qualquer	tipo	de	relacionamento	humano	e	

produzir	benefícios	duradouros	para	todo	os	participantes”.	
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(Nierenberg,	1981).	

o Negociação	é	um	processo	de	comunicação	bilateral,	com	o	

objetivo	de	se	chegar	a	uma	decisão	conjunta”.	(Fischer	&	

Ury,	1985).	

o “Negociação	 importa	 em	 acordo	 e,	 assim	 pressupõe	 a	

existência	 de	 afinidades,	 uma	 base	 comum	 de	 interesses	

que	 aproxime	 e	 leve	 as	 pessoas	 a	 conversarem”	 (Matos,	

1989)	

o "Negociação	 é	 um	processo	 em	que	duas	 ou	mais	 partes,	

com	 interesses	 comuns	 e	 antagônicos,	 se	 reúnem	 para	

confrontar	e	discutir	propostas	explícitas,	com	o	objetivo	de	

alcançarem	um	acordo".	(David	Berlew,1990)	

o "Negociação	é	um	processo	de	comunicação	bilateral,	com	

o	objetivo	de	 se	 chegar	a	uma	decisão	 conjunta".	 (Fisher,	

Ury	e	Patton,	1991)	

o 	“Todas	as	situações	existenciais	importam	em	negociação,	

compromissos	 e	 objetivos	 comuns,	 tendo	 por	 base	 o	

processo	 de	 conversação.	 Buscar	 acordo,	 trabalhar	 o	

consenso,	 conquistar	 a	 cooperação	 são	 condições	 para	 a	

convivência	e	a	efetiva	vida	social”.	(BERG,	1998)	
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o "Negociação	implica	caracteristicamente	uma	troca	de	dar	

e	 receber	 entre	 negociador	 e	 o	 oponente,	 que	 tentam	

chegar	a	uma	 conclusão	agradável	 ou	aceitável	 no	ajuste	

de	um	problema	ou	disputa".(Sparks,	1992)	

o 	“Negociação	 é	 o	 processo	 de	 comunicação	 com	 o	

propósito	 de	 atingir	 um	 acordo	 agradável	 de	 diferentes	

ideias	e	necessidades”.	(Acuff,	1993).	

o 	“Negociação	é	simplesmente	um	modo	muito	eficiente	de	

conseguir	aquilo	que	queremos;	negociamos	para	resolver	

nossas	diferenças	e	negociamos	por	interesse	próprio,	para	

satisfazer	nossas	necessidades”.	(Mills	1993).	

o "Negociação	 é	 um	 processo	 no	 qual	 as	 partes	 se	

direcionam	de	suas	posições	divergentes	para	um	ponto	em	

que	 se	 possa	 alcançar	 um	 acordo".	 (Steele,	 Murphy	 e	

Russill,	1995)	

o "Negociação	é	uma	atividade	que	envolve	um	elemento	de	

negócio	 ou	 barganha,	 que	 permite	 que	 ambas	 as	 partes	

alcancem	um	resultado	satisfatório".(Hodgson,	1996)	

o "Negociação	é	um	conceito	em	contínua	formação	que	está	

amplamente	 relacionado	 à	 satisfação	 de	 ambos	 os	
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lados".(Scare	e	Martinelli,	2001)	

o "Negociação	 é	 um	 processo	 de	 comunicação	 interativo	

estabelecido	 quando	 duas	 ou	 mais	 partes	 buscam	 um	

acordo,	 durante	 uma	 transação,	 para	 atender	 a	 seus	

interesses".	(Guirado,	2008).	

o “Negociação	é	um	campo	de	conhecimento	e	empenho	que	

visa	 à	 conquista	 de	 pessoas	 de	 quem	 se	 deseja	 alguma	

coisa”.	–	(Bernabeu	,2008).		

o "Negociação	 é	 um	 processo	 de	 interação	 potencialmente	

oportunista,	 pelo	 qual	 duas	 ou	 mais	 partes,	 com	 algum	

conflito	aparente,	buscam	fazer	o	melhor	(acordo)	através	

de	ações	decididas	conjuntamente	ao	invés	do	que	poderia	

ser	feito	por	outras	maneiras".	(Lax	e	Sebenius,	2009)	

o "Negociação	 é	 uma	 troca	 de	 convencimentos,	 onde	 uma	

parte	 persuade	 a	 outra	 apresentando	 os	 benefícios	 mais	

relevantes	em	relação	ao	ponto	de	vista	defendido".	(Paulo	

Ricardo	Mariotini,	2010)	

Desta	forma,	mais	importante	que	decorar	conceitos	é	entender	a	

relação	das	definições	apresentadas	com	o	momento	histórico	no	

qual	estão	inseridos.	Consequentemente,	você	poderá	
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desenvolver	um	modelo	próprio	para	explicar	o	desenvolvimento	

do	conceito	de	negociação.		

	

Outra	atividade	interessante	neste	momento	será	desenvolver	seu	

próprio	conceito	de	negociação;	para	tanto,	sugiro	que	o	leitor	

marque	quais	são	as	palavras	mais	importantes	de	cada	conceito	e	

reflita	sobre	qual	é	o	seu	modelo	negocial.	Isso	lhe	possibilitará	

criar	vantagens	competitivas.		
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A	negociação	no	dia	a	dia.	

Negociar	 está	 em	 nossa	 essência	 e	 nos	 define	 como	 Seres	

Humanos.	Somos	uma	sociedade	por	sermos	capazes	de	ceder.	

E	 isso	 nos	 aproxima,	 porém	 nos	 torna	 mais	 complexos.	 A	

negociação	 está	 no	nosso	 cotidiano	 e	 somente	passando	por	

ela	(em	qualquer	estágio	de	negociação)	conseguimos	evoluir.		

	

Negociamos	 com	 a	 vida,	 com	 a	 natureza,	 com	 pessoas,	 com	

entidades,	 grupos	 sociais...	 e	 até	 com	 nós	 mesmos.	 A	

negociação	 está	 em	nossa	 família	 quando	 trocamos	mesadas	

por	 boas	 ações2,	 em	 nossas	 salas	 de	 aula	 e	 até	 com	 Deus	

firmamos	acordos.	

	

Devemos	 entender	 que	 está	 na	 natureza	 humana	 negociar.	

Vejamos	 o	 vagido	 (primeiro	 choro	 da	 criança):	 isso	 já	 é	 um	

																																																								
2	Prática	que	o	autor	não	considera	pedagogicamente	correta,	mas	que	entende	
a	existência.	
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processo	de	negociação.	Significa	que	se	você	me	der	o	que	eu	

quero,	 eu	 paro	 de	 chorar	 (te	 dou	 o	 que	 você	 quer).	Mesmo	

que	essa	negociação	seja	simples	e	instintiva	já	nos	mostra	que	

nascemos	preparados	para	realizar	esse	processo.	

	

Atualmente,	nossa	grande	dificuldade	é	 tirar	a	negociação	do	

processo	 meramente	 instintivo	 para	 torná-lo	

científico/instintivo.	 É	 isso	 mesmo:	 ciência	 associada	 ao	

instinto	natural.		

	

A	 importância	 do	 instinto	 por	 muitos	 anos	 foi	 deixada	 em	

segundo	 plano	 e	 até	 reprimida	 por	 alguns	 pesquisadores	 da	

negociação.	Acredita-se	que	o	 instinto	 turva	 a	 capacidade	de	

análise	 do	 cérebro	 humano	 fazendo	 com	 que	 decisões	

equivocadas	surjam.	Não	concordamos	com	isso.		

	

Nós	 da	 TGN	 acreditamos	 que	 não	 podemos	 reprimir	 esse	

presente	 da	 natureza	 que	 nos	 manteve	 vivos	 durante	 toda	

evolução	 humana,	 que	 não	 devemos	 minorar	 importância	

desse	combustível	das	mudanças	e	que	não	lutaremos	contra	a	
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natureza	humana.	Nosso	foco	é	acrescentar	ciência	ao	instinto	

construindo	 um	 modelo	 mais	 equilibrado	 entre	 razão	 e	

emoção	no	processo	negocial.		

	

Negociação:	nem	humanas	nem	exatas.	

Entendendo	 que	 o	 processo	 de	 negociação	 deve	 levar	 em	

consideração	 fatores	 científicos	 e	 instintivos,	 devemos	 perceber	

que	 não	 se	 trata	 de	 uma	 ciência	 exata;	 porém,	 também	 não	 é	

eminentemente	humana.	O	processo	que	propomos	neste	livro	é	

o	 desenvolvimento	 de	 uma	 consciência	 negocial	 dotada	 de	

instintos	 que	 devem	 ser	 respeitados	 e	 ciência	 que	 otimizará	 os	

resultados.	

	

É	 preponderante	 entendermos	 que	 negociar	 é	 um	 processo	

humano	 e	 que,	 por	 isso,	 é	 pautado	 na	 dicotomia,	 incoerência	 e	

emoção,	 mas	 que	 com	 ferramentas	 corretas	 podemos	 obter	

melhores	resultados	a	cada	rodada	de	negociação.		
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Lembramos	que	não	existem	estratégias	planificadas,	vulgarmente	

conhecidas	 como	 receitas	 de	 bolo,	 na	 Teoria	 Geral	 das	

Negociações,	 apenas	 elementos	 estratégicos,	 técnicas,	 dados,	

informações,	 estudos...	 que	 ajudam	 a	 desenvolver	 o	 melhor	

acordo	(Ganha-Ganha)	e	o	melhor	cenário	(Ganha-Perde).	

	

É	 importante	 neste	 momento	 de	 nossa	 conversa	 que	

diferenciemos	alguns	conceitos:		

	

o Negociação	≠	Venda	-	Toda	venda	é	uma	negociação,	mas	

somente	 algumas	 negociações	 são	 vendas.	 Portanto	

algumas	 técnicas	 de	 venda	 podem	 ser	 utilizadas	 nas	

negociações,	mas	o	inverso	nem	sempre	irá	ocorrer.	Vender	

é	a	troca	de	bens	por	dinheiro,	 já	negociação	nem	sempre	

envolve	 um	 retorno	 para	 uma	 das	 partes.	 Exemplo:	 o	

mediador	de	uma	crise	faz	a	negociação	sem	retorno	direto	

para	ele.	

	
o Argumentar	≠	Convencer	–	Argumentar	é	propor	cenários	e	
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conceitos;	 convencer	 é	 fazer	 o	 interlocutor	 trocar	 de	

opinião	para	algo	que	lhe	favoreça.	Um	bom	argumentador	

pode	nem	sempre	convencer.		

Assim	surge	uma	pergunta	importante.	Por	que	negociamos?	

	

O	fator	HUMANO	na	negociação		

A	 importância	 do	 fator	 humano	 nas	 negociações	 não	 pode	 ser	

subestimado,	pois	as	estratégias,	mesmo	que	baseadas	em	dados	

e	cenários,	só	pode	ser	desenvolvida	pelo	improviso	humano.		

	

Negociar	 é	 um	 hábito	 eminentemente	 humano	 e	 baseado	 nas	

habilidade	 de	 inter-relação	 entre	 pessoas.	 Entender	 o	 fator	

humano	 como	 diferencial	 de	 sucesso	 para	 boas	 negociações	 é	

ponto	primordial	para	a	formação	do	Negociador	Total.		

	

A	 imprevisibilidade	humana	torna	negociar	uma	tarefa	de	estudo	

e	aplicabilidade,	que	deve	ser	avaliada	pela	busca	do	padrão,	mas	
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sem	transformá-lo	em	prisão.	Negociar	é	uma	habilidade	humana	

que	 não	 pode	 ser	 facilmente	 imitada	 por	 uma	máquina	 ou	 uma	

inteligência	 artificial,	 pois	 existem	 elementos	 de	 empatia,	

percepção	e	todo	um	pacote	de	subjetividades	que	interferem	no	

resultado...	afinal	negociar	é	uma	interação	entre	seres.	Portanto,	

os	resultado	são	sempre	diferenciados	e	não	repetíveis.	
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NOTA	DO	AUTOR	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Essa	divisão	em	5	Partes	é	a	minha	visão	sobre	o	tema,	mas	
nada	impede	que	essa	estrela	ganhe	mais	uma	ponta	com	
uma	área	que	você	pode	propor...	se	pensou	em	algo,	me	
procure	em	www.flaviocavalcante.com	...	terei	maior	
prazer	em	debater	com	vocês.	Afinal	tenho	muito	para	

aprender.	
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100%	estratégia	

Não	ter	planejamento	é	como	saltar	de	um	avião	sem	paraquedas,	

esperando	 para	 bater	 no	 chão.	 Entretanto,	 vale	 a	 pena	 ressaltar	

que	até	o	mais	simples	dos	planos	fornece	motivação.	Assim,	tema	

a	morte	dos	sonhos		

	

Sempre	fui	contra	essa	história	de	que	é	melhor	“morrer	assim	a	

morrer	 assado”;	 o	 melhor	 seria	 não	 morrer.	 Porém,	 uma	 noite	

vislumbrei	a	pior	de	todas	as	mortes:	A	morte	dos	sonhos.	A	pior	

morte	 é	 a	 aposentadoria	 dos	 sonhos,	 quando	 se	 fartam	 os	

desejos,	 pois	 um	 projeto	 deve	 obrigatoriamente	 puxar	 outro,	

criando	um	ciclo	que	mantém	ativa	a	produção	intelectual.	

	

Velhice	é	quando	as	 esperanças	perdem	espaço	para	 a	 saudade.	

Vive-se	mais	do	ontem	que	do	amanhã.	Planejar	se	torna	atividade	

dispensável	 e	 os	 objetivos	 transformam-se	 em	 fardos	 para	 os	

próximos	que	virão.	Envelhecimento	mental	é	fruto	da	ociosidade,	
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da	 descrença	 no	 PEP	 -	 Planejamento	 Estratégico	 Pessoal	 -	

contínuo	e	da	morte	dos	sonhos.		

	

Muitas	 vezes	 esperamos	 momentos	 certos	 para	 agir	 e	 se	 você	

espera	 o	 ‘momento	 certo’,	 saiba	 que	 ele	 não	 existe.	 Nunca	 será	

mais	forte	que	os	desafios	a	não	ser	que	tente	agora.	Não	existe	a	

hora	certa,	mas	sim	a	hora	que	você	acreditou	ter	mais	chances,	

converteu	essa	fé	inabalável	em	atitude	e	venceu.		

	

Estratégia	é	aguardar	o	momento	menos	arriscado,	mas	sabendo	

que	 nada	 é	 100%	 seguro,	 que	 não	 existem	 causas	 sem	

consequências,	 que	 os	 riscos	 temperam	 nossas	 vitórias,	 que	 em	

todas	as	oportunidades	devemos	plantar,	mas	em	apenas	alguns	

momentos	 iremos	 colher	 e	 que	 nos	 maiores	 riscos	 estão	 os	

melhores	 lucros.	 Afinal	 foram	 só	 os	 maus	 ventos	 levaram	 o	

descobrimento	de	novas	terras.	

	

É	natural	ao	Ser	Humano	temer	o	desconhecido,	seja	pela	herança	

genética	 que	 nos	 prendia	 nas	 cavernas	 por	 medo	 do	 escuro,	

forçando-nos	 a	 dominar	 o	 fogo,	 seja	 por	 outra	 caverna	 da	 qual	
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Platão	nos	 libertou.	Cada	homem	constrói	sua	prisão	e	todas	são	

mentais,	 até	mesmo	 as	 jaulas	 e	 cercas	 só	 existem	 porque	 assim	

permitimos	 em	nossas	mentes.	 Abstrair	 é	 fugir	 da	 realidade	que	

nos	prende	ao	medo.		

	

Conhece	 a	 fábula	 do	 Elefante	 que	 desde	 pequeno	 é	 preso	 a	 um	

toco	de	madeira?	Durante	os	meses	iniciais	ele	não	consegue	fugir	

do	 toco,	 mais	 forte	 ele.	 Com	 seu	 crescimento	 essa	 tarefa	 seria	

simples,	 mas	 dado	 os	 limites	 mentais	 que	 o	 Elefante	 se	 impôs	

durante	 a	 juventude	 ele	 acredita	 ser	 impossível	 fugir	 e	 por	 isso	

não	tenta.	E	fica	preso	exclusivamente	pela	força	do	paradigma.		

	

Temer	o	desconhecido	é	parte	da	experiência	e	da	 inexperiência	

também,	 mas	 demonstrar	 respeito	 aos	 desafios	 planejando-se	

para	enfrentá-los	reduz	as	chances	de	fracasso.	O	ato	de	planejar	

busca	manter	 a	 sua	mente	 nos	 seus	 objetivos	 focando	 em	 suas	

metas	e	evitando	a	derrota	mental.		

	

Vejamos	um	exemplo:	se	um	maratonista	no	primeiro	quilômetro	

pensar	que	“ainda	faltam	40	quilômetros”	ele	invariavelmente	irá	
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fracassar,	 porque	 a	 primeira	 barreira	 que	 nos	 impomos	 é	 a	

mental,	 conhecida	 como	 homeostase	 (tendência	 natural	 do	

organismo	 de	 manter	 seu	 estado	 de	 inércia).	 Caso	 este	 mesmo	

maratonista	 tenha	 realizado	 um	 planejamento	 estratégico	 para	

essa	 corrida,	 ele	 irá	 a	 um	 primeiro	 momento	 correr	

despreocupadamente	pensando	somente	na	manutenção	de	suas	

forças	e	rompendo	suas	metas,	para	que	a	partir	do	quilômetro	30	

ele	comece	a	mensurar	e	visualizar	seus	objetivos	finais.		

	

Cada	 um	 de	 nós	 tem	 seus	 medos	 e	 isso	 é	 normal.	 Eu,	

particularmente,	 tenho	 dois:	 o	 medo	 de	 fracassar	 não	 deixando	

um	 legado	 importante	 para	 humanidade	 e	 meu	 nome	 ser	

esquecido,	 pois	 os	 atos	 que	 fazemos	 em	 vida	 ecoam	 pela	

eternidade;	 e	 o	 de	 acordar	 um	 dia	 plenamente	 realizado	 e	 me	

perguntar:	“Ta!	Cheguei	até	aqui	e	agora?”.	Por	isso	a	necessidade	

contínua	 de	 atualizar	 nosso	 PEP	 -	 Planejamento	 Estratégico	

Pessoal	 -	 para	 nos	 mantermos	 antenados	 com	 os	 desafios	 e	

fazendo	a	bola	girar.		
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O	 Ser	 Humano	 é	 lindo	 por	 sua	 imprevisibilidade,	 como	 disse	

Aquiles,	“os	deuses	nos	invejam	porque	qualquer	minuto	pode	ser	

o	último	e	esta	 incerteza	tempera	a	vida”.	Buscamos	a	 felicidade	

como	 algo	 inalcançável	 e,	 por	 vezes,	 não	 nos	 imaginamos	 a	

realizando	 e	 somos	 pegos	 de	 surpresa.	 Assim,	 nos	 preparemos	

para	 o	 fracasso	 e	 para	 o	 sucesso.	 Lembro-me	 dos	 guerreiros	

árabes	que	gritavam	seus	medos,	com	todas	as	suas	 forças,	para	

afastá-los	e	conseguirem	a	bravura	tão	necessária	nas	batalhas.		

	

Gritemos	 toda	manhã	diante	do	espelho	nossos	medos	para	que	

tenhamos	a	coragem	de	mudá-los.	“EU	TENHO	MEDO	DA	MORTE	

DOS	MEUS	SONHOS!”	

	

Não	ter	planos	futuros	é	como	estar	esperando	a	morte	chegar	e,	

já	que	a	vida	é	tão	breve,	vamos	aproveitar.	Ter	metas,	objetivos	é	

uma	das	partes	mais	 importantes	de	uma	saúde	mental	perfeita.	

Conheço	 casos	 de	 pessoas	 que	 desenvolveram	 várias	 patologias	

mentais	 pelo	 simples	 fato	 de	 não	 se	 ocupar	 produtivamente,	

posto	 que	 desta	 forma	 um	 probleminha	 cotidiano	 ganha	

proporções	cataclísmicas	e	perde-se	a	alegria	pelo	dia	a	dia.		
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Proponho	uma	dinâmica	para	 lidarmos	com	esse	medo.	Faça	um	

exercício	 mental:	 imagine	 que	 você	 está	 nos	 seus	 últimos	 5	

minutos	de	vida.	É	imutável,	você	irá	morrer.	Pergunte-se:	"o	que	

eu	 gostaria	 de	 fazer	 e	 fiz	 poucas	 vezes	 ou	 não	 fiz?"	 Anote	 as	

respostas	 e	 aproveite	 o	 tempo.	 Encare	 esses	 próximos	 anos	 de	

vida	como	fossem	os	5	minutos,	pois	algum	dia	realmente	serão.	

	

	

A	estratégia	aplicada	à	Negociação	

Observando	 as	 dificuldades	 naturais	 das	 negociações,	 podemos	

perceber	a	importância	do	ato	de	se	planejar	para	as	negociações,	

seja	 para	 antever	 problemas,	 seja	 para	 criar	 soluções	 ou	

desenvolver	 saídas	 saudáveis	 para	 as	 partes	 no	 processo	 de	

negociação.	Entretanto,	em	pesquisas	realizadas	para	a	confecção	

deste	 material	 mais	 de	 93%	 dos	 negociadores	 amadores	 não	

utilizam	 as	 ferramentas	 de	 planejamento	 estratégico	 focado	 nas	
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negociações.	 Dentre	 os	 profissionais,	 esse	 número	 é	 reduzido	

drasticamente	para	2,5%.	Desta	 forma,	 é	possível	 precisar	que	o	

Planejamento	 Estratégico	 aplicado	 às	 negociações	 é	 uma	

característica	 que	 difere	 amadores	 de	 profissionais.	 Vejamos	 o	

gráfico	abaixo.	

	

	

Outro	 aspecto	 analisado	 nessa	 pesquisa	 relaciona-se	 aos	

resultados	alcançados	por	negociadores	profissionais	e	amadores:	

o	 segundo	 grupo	 afirmou	 estar	 contente	 com	 55,4%	 das	

negociações	que	realizou	no	último	ano	e	os	profissionais	subiram	

esse	número	médio	para	82,5%.	Devemos	ter	em	mente	que	esse	

resultado	é	pautado	em	expectativas	pessoais,	 o	que	 conota	um	

cenário	ainda	mais	abissal,	posto	que	devemos	considerar	que	os	
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padrões	 de	 expectativa	 são,	 em	 normalidade,	 maiores	 que	 as	

expectativas	dos	amadores.	

	

O	uso	das	 ferramentas	 de	Planejamento	 Estratégico	 aplicadas	 às	

negociações	tornou-se	comum	entre	os	negociadores	profissionais	

com	o	intuito	de	reduzir	discrepâncias	e	propor	cenários	possíveis	

durante	a	negociação.	Entretanto,	estratégia	se	refere	ao	‘o	quê’	e	

ao	 ‘como’	 devemos	 proceder	 estando	 condicionados	 à	 execução	

de	 outros	 elementos	 tão	 importantes	 quanto	 ela.	 Desta	 forma	

iremos	dedicar	um	capítulo	exclusivo	para	a	Estratégia	aplicada	à	

Negociação,	 mas	 também	 à	 execução	 prática	 destas	 estratégias	

conhecida	como	Tática.		

	

Tática	

Tática	(do	grego	taktiké	ou	téchne	=	arte	de	manobrar	[tropas])	é	

qualquer	 elemento	 componente	 de	 uma	 estratégia,	 com	 a	

finalidade	 de	 se	 atingir	 a	 meta	 desejada	 num	 empreendimento	
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qualquer.	 Trocando	 em	 miúdos,	 são	 os	 elementos	 práticos	 que	

transformam	o	pensamento	estratégico	em	resultados	práticos.	

No	processo	de	negociação,	a	análise	tática	envolve	um	conjunto	

de	 técnicas	 que	 auxiliam	 o	 Negociador	 Total	 na	 busca	 pela	

realização	 do	 planejamento	 de	 negociação	 feito.	 Portanto,	 são	

elementos	que	 favorecem	o	negociador	 no	 ato	da	negociação	e,	

por	conseguinte,	na	busca	pela	realização	da	Estratégia.		

Acredito	 que	 seja	 essa	 a	 etapa	 mais	 complexa	 do	 processo	 de	

negociação,	uma	vez	que	ela	aconteça	no	ambiente	negocial	e,	por	

tanto,	 sofre	 influência	 da	 pressão	 por	 resultados,	 do	 feedback	

ofertados	pelo	interlocutor	e	demanda	uma	grande	capacidade	de	

adaptação	por	parte	do	Negociador	Total.		

	

Outra	dificuldade	originária	desta	etapa	da	negociação	é	a	escolha	

dos	elementos	táticos	que	deverão	ser	usados	em	cada	caso,	algo	

como	uma	caixa	de	 ferramentas	que	contem	diferentes	artifícios	

para	 resolver	 diferentes	 problemas.	 Nem	 todos	 os	 problemas	

podem	ser	resolvidos	com	apenas	uma	ferramenta,	necessitando	

reconstruir,	adaptar	e	associar	recursos	para	lograr	êxito.		
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O	 elemento	 tático	 envolve	 o	 domínio	 de	 conceitos	 filosóficos	

como	 a	 Erística,	 a	 utilização	 cirúrgica	 de	 figuras	 de	 linguagem	

como	 as	 falácias,	 o	 entendimento	 e	 uso	 adequado	 da	 lógica,	 a	

criação	 do	 ambiente	 físico	 mais	 propício	 para	 a	 negociação,	 a	

condução	 do	 processo	 via	 a	 construção	 do	 momento	 ideal,	 a	

capacidade	 de	 provocar	 erros	 estratégicos	 ao	 interlocutor,	

abordagens	e	âncoras	de	atenção.	Também	são	elementos	táticos	

as	 técnicas	 que	 alavancam	 o	 interesse	 e	 despertam	 desejo	 de	

fechar,	bem	como,	fechando	e	satisfazendo	ao	cliente.		

	

Táticas	 como	 desestimular	 estrategicamente	 o	 interlocutor,	

vincular	 os	 interesses,	 varredura,	 cobertura	 e	 influenciar	 pelo	

inconsciente	 coletivo	 também	 são	 elementos	 observados	 pelo	

Negociador	 Total	 como	 táticas	 de	 intermediação	 de	 conflitos,	

redefinição	e	retomada	do	processo	negocial.		

	

O	uso	de	táticas	agressivas	também	configura	uma	necessidade	no	

ambiente	 concorrencial	 moderno,	 uma	 pressão	 por	 adiamento,	

pressão	 para	 fechamento,	 troca	 de	 termo	 e	 negociadores,	 tática	
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da	 boca	 fechada	 para	 ocultar	 informações	 e	 até	 provocar	 para	

descobrir	conhecido	como	“jogar	verde	para	colher	maduro”.	

	

As	 táticas	 do	 impacto	 inesperado,	 ato	 consumado,	 ‘morde-

assopra’,	‘teoria	do	capacete	branco’	e	a	saída	estratégica	têm	sua	

função	 quando	 de	 problemas	 no	 decorrer	 da	 negociação.	 O	

Negociador	Total	deve	se	ater	a	elas	e	à	inversão	de	papéis	usando	

para	 isso	sua	empatia.	Limitar,	quando	for	necessário,	 também	é	

uma	 tática,	 conhecida	 como	 restrição,	 que	 pode	 ser	 de	 Tempo,	

número	de	negociadores,	assuntos,	 local	e	valores	 (abordaremos	

essas	táticas	todas	em	publicações	futuras).		

	

Mais	 importante	 que	 as	 táticas	 de	 condução	 são	 as	 táticas	 de	

fechamento.	 Nelas	 consolidamos	 o	 processo	 de	 negociação	 e	

realizamos	 o	 lucro	 da	 empresa.	 Infelizmente,	 nesse	 momento,	

muitas	 táticas	 são	esquecidas	como,	por	exemplo,	decisão	única,	

onde	o	negociador	mostra	apenas	um	produto	para	evitar	dúvidas	

e	retornos	ao	início	do	processo	de	negociação.		
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Baseado	na	construção	deste	cenário	é	inegável	argumentar	que	a	

Estratégia	 sem	 a	 Tática	 é	 romântica	 e	 ineficaz,	 bem	 como	 o	

inverso,	 Tática	 sem	 Estratégia	 é	 burra.	 Assim,	 esses	 dois	

elementos	 e	 sua	 relação,	 correspondem	 o	 arcabouço	 teórico	 e	

prático	para	o	Negociador	Total.		

	

Todavia,	 nem	 só	 de	 Planejamento	 e	 Tática	 vive	 um	 Negociador	

Total.	 Ele	 sofre	 um	 peso	 social	 e	 pessoal	 de	 saber	 que	 tudo	 é	

possível,	 mas	 que	 nem	 tudo	 que	 pode...	 deve.	 Para	 isso,	

adicionamos	na	formação	do	Negociador	Total	os	conhecimentos	

de	ética,	afinal	antes	de	negociador	ele	é	um	Ser	Humano.	

	

Ética	

	

O	 conceito	 de	 ética	 vem	 sendo	 discutido	 desde	 o	 início	 dos	

tempos,	 porém,	 como	 a	 sociedade	 e	 o	 mercado,	 a	 ética	 vem	

sofrendo	 variações	 para	 se	 adequar	 ao	 contexto	 vigente.	 O	
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sentido	denotativo	de	Ética	(do	grego	ethos,	que	significa	modo	de	

ser,	 caráter,	 comportamento)	 nos	 dá	 uma	 ideia	 inicial	 sobre	 o	

tema.		

	

A	 vivência	 cotidiana	 e	 a	 necessidade	 do	 Negociador	 Total	 a	 se	

adaptar	as	regras	sociais	torna	a	Ética	um	dos	elementos	de	maior	

importância	 na	 arte	 da	 negociação.	 Ao	 atingirmos	 níveis	

tecnológicos	 avançados	 e	 termos	 recursos	 financeiros	 para	

quaisquer	 demandas,	 a	 ética	 torna-se	 balizadora	 do	

comportamento	 humano.	 O	 negociador	moderno	 vive	 a	 pressão	

entre	o	Resultado	e	o	Código	de	conduta.	

	

A	 busca	 implacável	 pelos	 resultados	 esbarra	 constantemente	 no	

paradigma	 ético	 que	 define	 nossa	 imagem	 para	 a	 sociedade,	

podendo,	 então,	 depreciar	 ou	 valorizar	 o	 maior	 ativo	 do	

Negociador	Total,	sua	imagem.		

	

O	Negociador	Total	deve	saber	discernir	entre	o	certo	e	o	normal	

para	não	cair	nas	armadilhas	da	opinião	pública.	Outra	habilidade	

importante	é	o	conhecimento	entre	o	processo	evolucional	que	o	
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conceito	de	ética	sofreu	culminando	no	termo	Ética	(ética	da	vida	

e	 das	 relações),	 bem	 como	 conhecer	 os	 preceitos	 de	

individualismo,	 beneficência,	 não-maleficência	 e	 justiça,	

entendendo	que	esta	não	significa	igualdade,	mas	sim	equidade.	

	

O	Negociador	Total	deve	entender	que	o	conceito	ideal	é	o	Ganha-

Ganha-Ganha,	 ganhando	 com	 a	 negociação,	 oportunizando	 ao	

interlocutor	 ter	 seu	 sucesso	 e	 melhorando	 de	 alguma	 forma	 a	

sociedade.	 Também	 deve	 constar	 no	 pacote	 de	 saberes	 do	

Negociador	Total	que	as	relações	Ganha-Perde	tem	consequências	

e	quais	são	elas,	pois	nem	tudo	que	podemos,	devemos.	

	

A	associação	entre	Estratégia	e	Tática	tem	seu	tempero	social	com	

a	 ética	 validando	 comportamentos	 ou	 invalidando	 condutas.	

Todavia,	 a	 formação	 do	 Negociador	 Total	 não	 deve	 se	 limitar	 a	

esses	 aspectos.	 Em	 situações	 limites	 os	 comportamentos	 se	

alteram.	Com	isso	os	padrões	éticos	se	enfraquecem,	alterando	o	

cenário	 onde	 a	 tática	 será	 aplicada	 e	 comprometendo	 assim	 a	

Estratégia.	Posto	isso,	cabe	ao	Negociador	Total	antever	quaisquer	
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alterações	 comportamentais	 de	 seu	 interlocutor,	 bem	 como	 o	

efeito	de	sua	imagem	no	processo	negocial.			

	

Psicológica		

O	 comportamento	 humano	 segue	 determinados	 padrões	 em	

ambientes	 controlados;	 entretanto,	 no	 campo	 de	 negociação,	

entender	o	complexo	processo	cognitivo	e	as	nuances	psicológicas	

do	interlocutor	caracteriza	uma	grande	vantagem	competitiva.		

	

Assim	 como	 um	 neurocientista,	 o	 Negociador	 Total	 estuda	 os	

comportamentos	 humanos	 buscando	 padrões	 que	 o	 favoreçam	

em	um	processo	negocial.	Busca	entender,	decifrar	e	influenciar	o	

pensamento	 alheio	 na	 busca	 por	 diferenciais	 que	 possibilitem	

alcançar	seu	objetivo.		

	

Torna-se	 importantíssimo	 para	 o	Negociador	 Total	 entender	 que	

os	 personagens	 em	uma	negociação	 estão	 representando	papéis	
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e,	 acima	de	 tudo,	 jogando	 com	 suas	personagens.	 Tal	 fenômeno	

aplica-se	 diretamente	 no	 cenário	 da	 mesa	 de	 negociação	 e	 na	

identificação	 de	 seus	 papéis	 nessa	 cena,	 dado	 que	 um	

reconhecimento	equivocado	da	função	proposta	pelo	interlocutor	

culmina	em	um	posicionamento	estratégico	falho.		

	

Ao	analisar	o	perfil	do	interlocutor,	bem	como	seu	próprio	perfil,	o	

Negociador	 Total	 avalia	 o	 impacto	 de	 ID,	 Ego	 e	 Superego	 nas	

aspirações	das	partes,	determina	a	 influência	do	comportamento	

instintivo	(ID)	no	estilo	de	negociação	do	seu	interlocutor,	cultiva	a	

autossatisfação	 (ego)	 e	 sobrecarrega	 a	 pessoa	 social	 (superego)	

quando	necessário.	

	

Entender	os	aspectos	psicológicos	envolvidos	em	uma	negociação	

também	 requer	 a	 capacidade	 de	 separar	 máscara	 e	 persona,	

compreendendo	 como	 funcionam	 os	 escudos	 performáticos	 que	

nos	 protegem	 em	 um	 ambiente	 hostil.	 Partindo	 deste	

pressuposto,	 o	 Negociador	 Total	 pode	 desenvolver	 táticas	 que	

fortaleçam	ou	enfraqueçam	essas	personagens.	
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Ao	Negociador	Total	cabe	entender	as	motivações	que	trazem	seu	

interlocutor	à	mesa	de	negociação.	Uma	delas	é	a	pulsão	sexual,	

que	 bem	 trabalhada	 pode	 funcionar	 como	 gatilho	 facilitador	 do	

processo	negocial,	ora	no	que	tange	ao	poder	de	sedução,	ora	ao	

impulso	de	fechamento	do	negócio.		

	

Mas	não	podemos	nos	esquecer	de	que	as	necessidades	também	

influenciam	na	motivação	do	interlocutor	e	para	isso	o	Negociador	

Total	deve	compreender	os	estudos	de	Maslow	e	a	hierarquia	das	

necessidades,	 podendo,	 a	 partir	 dela,	 elaborar	 artifícios	 que	 se	

transformem	em	facilidades	na	busca	por	resultados.		

	

O	Negociador	 Total	 percebe	 que	mente	 e	 corpo	 fazem	 parte	 do	

mesmo	 sistema	 e,	 desta	 forma,	 os	 conceitos	 derivados	 da	

comunicação	 não	 verbal	 se	 tornam	 imprescindíveis	 para	 uma	

leitura	completa	das	intenções	das	outras	partes.		

	

• A	Háptica	 -	o	estudo	de	como	tocamos	as	coisas	e	qual	a	

sensação	 tátil	 dos	 objetivos,	 inclusive	 como	 tocamos	

outras	pessoas,	pode	ofertar	ao	Negociador	Total	detalhes	
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do	 comportamento	 do	 seu	 interlocutor	 apenas	 com	 o	

simples	gesto	de	apertar	as	mãos;			

	
• A	Cinésica	-	o	estudo	do	movimento	do	corpo,	em	especial	

das	extremidades,	pode	ofertar	análise	de	como	sentamos,	

nos	 posicionamento,	 para	 onde	 olhamos	 e	 quais	 nossos	

sentimentos	naquele	momento;			

	
• Os	 Microgestos	 -	 os	 sinais	 não	 verbais	 efêmeros	 e	

espontâneos	 do	 corpo	 que	 ajudam	 ao	 Negociador	 Total	

identificar	mentiras,	 fugas,	 condicionamentos	e	quaisquer	

outros	sentimentos	pela	simples	observação	do	gestual	do	

interlocutor,	 criando	 assim	 um	 conjunto	 de	 vantagens	

competitivas.		

	
• Os	 comportamentos	 tranquilizadores	 -	 as	 ações	 que	 nos	

acalmam	em	 situações	 de	 desconforto	 podem	 ser	 usadas	

no	próprio	Negociador	Total,	no	interlocutor	ou	até	mesmo	

para	 proporcionar	 um	 desconforto	 a	 ele.	 Tal	

comportamento	 é	 muito	 utilizado	 em	 negociações	 com	

reféns	para	diminuir	a	confiança	do	raptor.		
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• A	 Proxêmica	 -	 o	 estudo	 das	 distâncias	 interpessoais	 e	 de	

como	 usamos	 esse	 espaço	 formam	 um	 elemento	

interessante	 para	 criarmos	 ambientes	 confortáveis,	 ou	

desconfortáveis	para	a	negociação.		

	
• A	 Sincronia	 -	 o	 estudo	 de	 como	 a	 natureza	 humana	

expressa	 fisicamente	 sua	 tendência	 a	 harmonia	

demonstrando	 ao	 Negociador	 Total	 quais	 afirmativas	

foram	 aceitas	 pelo	 interlocutor	 e	 quais	 criaram	 um	

bloqueio.	

	
Outra	 vantagem	 proporcionada	 ao	 Negociador	 Total	 pelo	

conhecimento	 psicológico	 é	 a	 compreensão	 da	 trilogia	 do	 servir,	

uma	vez	que	satisfação	significa	uma	percepção	melhor	do	que	a	

expectativa	 inicial,	 ou	 seja,	 cabe	 ao	 Negociador	 Total	 minimizar	

expectativas	 e	 potencializar	 a	 percepção	 do	 interlocutor	 através	

das	Estratégias	de	Extrapolação	de	Expectativas	(E³).	

	

Assim	 a	 estratégia	 com	 base	 nos	 estudos	 psicológicos	 do	

interlocutor	e	do	Negociador	Total,	sendo	aplicada	de	forma	ética	
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e	 com	 o	 ferramental	 da	 tática	 torna	 o	 Negociador	 Total	 o	

personagem	 central	 das	 negociações,	 transmitindo	 a	 ele	

vantagens	 competitivas	 determinantes	 para	 o	 sucesso.	 No	

entanto,	 o	 cenário	 ético	 e	 o	 comportamento	 psicológico	 estão	

condicionados	 a	 uma	 variável,	 qual	 seja,	 a	 cultura	 e	 para	 isso	

devemos	 fornecer	 ao	 Negociador	 Total	 elementos	 para	 que	 ele	

transforme	a	cultura	em	mais	uma	vantagem	competitiva.	

	

Cultural	

O	 ambiente	 influencia	 diretamente	 no	 comportamento	 das	

pessoas,	bem	como	nos	costumes	locais.	Desse	modo,	entender	a	

interação	 do	 Ser	 Humano	 com	 a	 sociedade	 e	 com	 sua	 cultura	

fornece	informações	importantes	que,	utilizadas	de	forma	correta	

pelo	 Negociador	 Total,	 podem	 ser	 convertidas	 em	 vantagens	

competitivas.	
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A	 cultura	 de	 um	 povo	 determina	 seus	 valores	 e	 sua	 forma	 de	

comunicação	 verbal	 e	 não-verbal,	 logo,	 deve	 ser	 observada	

quando	 o	 assunto	 é	 estratégia,	 tática,	 ética	 ou	 aspectos	

psicológicos.	 Contudo,	 entender	 a	 Geopolítica	 como	 elemento	

base	 das	 negociações	 internacionais	 consiste	 em	 um	

aprofundamento	 teórico	 que	 atribui	 requinte	 ao	 trabalho	 do	

Negociador	Total.	

	

Conhecer	 os	 Players	 da	 Geopolítica	 mundial,	 sua	 influência	 no	

mercado,	 na	 sociedade	 e	 no	 comportamento	 do	 interlocutor,	 é	

entender	como	funciona	o	Xadrez	Tridimensional	de	Joseph	Nye	e	

seus	desdobramentos	no	mundo	dos	negócios.		

	

A	bipolarização	da	Guerra	Fria	tornava	mais	niilista	o	processo	de	

negociação	 internacional,	 mas	 a	 pluralidade	 do	 período	 pós-

Guerra	 Fria	 criou	 a	 necessidade	de	 aprofundarmos	o	 estudo	dos	

laços	 e	 costumes	 de	 várias	 nações:	 entender	 o	 isolacionismo	

Norte-Americano	 ou	 a	 cultura	 do	 ‘Jeitinho	 brasileiro’,	 mesmo	

sabendo	que	ambos	têm	seu	valor	no	campo	das	negociações.	
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O	Negociador	 Total	 deve	 entender	 a	 importância	 da	 quebra	 dos	

paradigmas	 e	 dos	 preconceitos	 culturais	 adaptando-se	 aos	

costumes	 locais	 como	 forma	 de	 homenagem	 ao	 interlocutor,	

como	 estratégia	 de	 redução	 de	 gafes	 ou	 como	 redutor	 de	

barreiras.	 O	 fator	 religioso	 é	 um	 complicador	 do	 processo	 de	

inserção	 cultural.	 Um	 conhecimento	 mínimo,	 mas	 prévio	 dos	

preceitos	 religiosos	 mais	 influentes	 no	 mundo	 pode	 ser	

caracterizado	 com	 uma	 atitude	 de	 respeito,	 colocando	 o	

Negociador	 Total	 em	 uma	 situação	 vantajosa.	 Entender	 o	

Islamismo	 como	 fator	 condicionante	 ao	 comportamento	 no	

oriente	médio,	 a	 dicotomia	 Capitalismo	 X	 Comunismo	 da	 China,	

aportando	 na	 tradição	 e	 na	 tecnologia	 Japonesa,	 sem	

esquecermos	 da	 relação	 com	 os	 vizinhos	 próximos	 como	 a	

Argentina	e	de	entendermos	o	“American	Way	of	Life”.		

	

O	 Negociador	 Total	 deve	 ser	 apto	 a	 buscar	 e	 desenvolver	 sua	

cultura	 no	 que	 se	 refere	 à	 literatura,	 cinema,	 teatro,	 artes	

plásticas,	 política,	 esportes,	 história,	 filosofia,	 gastronomia,	

economia	 e	 ciência.	 Desta	 forma,	 consegue	 concatenar	 a	

Estratégia	correta,	com	a	melhor	tática,	que	não	fira	a	ética,	mas	
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que	utilizando	a	psicologia	 se	 insira	de	 forma	perfeita	na	 cultura	

local.	
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Aspectos	preliminares	da	negociação	

Como	 todos	 os	 processos,	 a	 negociação	 precisa	 percorrer	 um	

roteiro	 para	 que	 possamos	 aumentar	 suas	 possibilidades	 de	

sucesso,	 algo	 que	 denominamos	 de	 aspectos	 preliminares	 da	

negociação,	ou	seja,	elementos	que	devem	ser	observados	antes	

do	processo	negocial.	Na	área	técnica	chamamos	tal	momento	de	

Wharm	 up,	 funcionando	 como	 um	 aquecimento	 do	 negociador,	

reconhecimento	 da	 situação	 problema	 e	 análise	 preventiva	 das	

variações	negociais.	

	

O	 Wharm	 up	 é	 composto	 pela	 definição	 de	 objetivos	 da	

negociação,	 elaboração	 da	 estratégia,	 identificação	 do	 perfil	 do	

negociador,	 determinação	 das	 características	 do	 produto	

negociado,	 pesquisa	 sobre	 o	 comportamento	 do	 interlocutor,	

análise	 de	 suas	 demandas	 mercadológicas	 –	 psicológicas	 –	

financeiras,	 escolha	 das	 táticas	 utilizadas,	 construção	 de	 um	
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ambiente	 propício	 para	 a	 negociação	 e	 estudo	 aprofundado	 das	

possibilidades	de	cenários	no	decorrer	da	negociação.			

	

O	primeiro	elemento	de	uma	negociação	é	definir	os	objetivos	que	

os	 negociadores	 deverão	 buscar	 no	 pleito	 negocial.	 Assim	

partimos	 de	 nosso	 objetivo	 para	 determinar	 nossa	 estratégia,	

nossa	 tática,	 nossos	 padrões	 éticos	 e	 os	 demais	 elementos	 que	

compõe	o	trabalho	do	Negociador	Total.		

	

Dentre	 as	 etapas	 iniciais	 de	 uma	 negociação	 está	 a	 definição	 de	

qual	perfil	de	negociador	estará	à	frente	do	processo.	Devemos	ter	

em	 mente	 que	 o	 perfil	 do	 negociador	 deve	 se	 enquadrar	 nos	

objetivos	 da	 negociação	 evitando	 um	 descompasso	 entre	

negociador	e	 interlocutor.	Neste	momento	de	nosso	 livro	 iremos	

trabalhar	a	escolha	do	perfil	do	negociador.	
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Definindo	o	perfil	do	negociador	

Assim	como	os	temperamentos	e	comportamentos	das	pessoas	se	

alteram	 de	 acordo	 com	 as	 ocasiões,	 com	 o	 tempo,	 com	 a	

experiência...	 também	 não	 podemos	 definir	 perfeitamente	 os	

perfis	 dos	 negociadores,	 mas	 podemos	 criar	 classificações	 que	

sintetizem	 as	 formas	 de	 pensar	 que	 se	 tornam	 atributos	

perceptíveis	em	uma	negociação.	

	

Comportamento	 é	 definido	 como	 o	 conjunto	 de	 reações	 de	 um	

sistema	 dinâmico	 em	 face	 às	 interações	 e	 realimentações	

propiciadas	 pelo	 meio	 onde	 está	 inserido.	 Dessa	 forma,	 as	

relações	 sociais,	 bem	 como	 os	 humores	 são	 elementos	 que	

influenciam	 no	 comportamento,	 mas	 também	 o	 ambiente	 e	 o	

comportamento	não-verbal	dos	interlocutores.	

	

Uma	definição	interessante	é	a	de	Kertéz,	(1979):	comportamento	

é	"o	que	 se	 sente,	pensa,	diz	 e	 faz".	O	que	 se	 sente	e	pensa	é	o	

comportamento	subjetivo	(interior,	privado,	"dentro	da	cabeça").	
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O	que	se	diz	e	faz	é	o	comportamento	objetivo	(exterior,	público,	

observável,	 registrável	 mediante	 gravações	 ou	 filmes).	 Podemos	

observar	 no	 processo	 de	 negociação	 uma	 divergência	 entre	

comportamentos:	o	subjetivo	em	duelo	com	o	objetivo.		

	

Em	nossa	classificação,	dividimos	os	perfis	de	negociador	em	três,	

mas	 ofertamos	 um	 conceito	 que	 se	 aplica	 a	 apenas	 uma	 das	

classificações,	ou	seja,	utilizamos	quatro	nichos,	 sendo	 três	deles	

para	os	negociadores	comuns	e	um	para	o	Negociador	Total.		

	

Agora	 cabe	 a	 você,	 leitor,	 identificar	 características	 positivas	 e	

negativas	 de	 cada	 perfil,	 mas	 antes	 de	 tudo	 entendendo	 suas	

tendências.	 Lembre-se:	 não	 existe	 o	 comportamento	 ideal	 para	

um	negociador	e	sim	uma	adaptabilidade.	

	

O	 primeiro	 perfil	 de	 negociador	 avaliado	 em	 nosso	 livro	 é	 o	

negociador	 moderado,	 dotado	 de	 um	 senso	 de	 equilíbrio	

invejável.	 Sabe	 lidar	 com	 limites	 e	 aceitar	 negativas	 como	

resultado	de	seu	processo.	Esse	perfil	de	negociador	prefere	uma	
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postura	mais	passiva	no	processo	negocial	e	 tende	a	manter	 sua	

autoridade	pela	superioridade	moral.		

	

Utilizando	 uma	 postura	muitas	 vezes	 defensiva	 busca	 desviar-se	

de	 conflitos	 e	 encontrar	 as	 congruências	 entre	 as	 propostas.	

Técnica	 interessante	no	processo	de	negociação,	mas	que	muitas	

vezes	apresenta	resultados	inferiores	a	seus	colegas	de	trabalho.		

	

Para	esse	perfil	de	negociador,	o	tempo	é	irrelevante,	a	não	ser	o	

tempo	 da	 duração	 de	 um	 relacionamento	 comercial	 e	 pessoal.	

Alcança	maiores	sucessos	em	negociações	simples,	em	ambientes	

tranquilos	e	com	pessoas	do	mesmo	perfil	que	o	dele.	A	tendência	

à	 passividade	 pode	 esconder	 uma	 incapacidade	 de	 fechamento	

dos	negócios.		

	

O	 perfil	 moderado	 de	 negociação	 pode	 surpreender	 em	 vários	

momentos	 e	 ser	 utilizado	 como	 uma	 ferramenta	 estratégica	 em	

muitos	casos,	como	em	conciliações	e	divórcios,	quando	as	partes	

já	chegam	inclinados	a	um	conflito	pessoal.	Uma	postura	diferente	
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pode	 ser	 considerada	uma	estratégia	 interessante.	Mas	 atenção:	

ser	moderado	não	significa	ser	passivo.	

	

No	 espectro	 oposto	 ao	 perfil	 moderado	 está	 o	 perfil	 agressivo,	

também	 conhecido	 como	 “rolo	 compressor”.	 Este	 utiliza-se	 de	

todas	 as	 técnicas	 e	 ferramentas	 necessárias	 para	 alcançar	 seus	

objetivos,	muitas	vezes	tornando	o	processo	quase	unilateral.			

	

Utilizando-se	de	um	comportamento	proativo,	vai	ao	encontro	do	

interlocutor,	 determina	 seu	 espaço,	 conduz	 o	 ritmo	 negocial,	

muitas	 vezes	 impõe	 sua	 vontade	 e	 controla	 o	 tempo	 de	

negociação.	 A	 constante	 vigilância	 sobre	 a	 visão	 sistêmica	 do	

processo	é	 importante	para	esse	perfil,	posto	que	muitas	vezes	a	

agressividade	 é	 uma	 característica	 que	 assusta	 e	 pode	 tornar	 a	

relação	profissional	mais	curta.	

	

A	 utilização	 do	 perfil	 agressivo	 de	 negociação	 deve	 ser	

acompanhada	 pela	 preocupação	 ética,	 afinal	 a	 linha	 entre	 o	

correto	 e	 o	 comum	 é	 tênue.	 Alguns	 comportamentos	 agressivos	

são	 observados	 em	 nossa	 cultura	 como	 negativos.	 Percebemos	
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isso	 quando	 vemos	 o	 BBB	 –	 Big	 Brother	 Brasil,	 onde	 ser	 um	

jogador	é	um	insulto,	mesmo	sabendo	que	todos	estão	lá	na	busca	

pelo	prêmio,	portanto	jogando.		

	

A	mesma	postura	não	é	vista	nos	Estados	Unidos	da	América.	Lá	o	

comportamento	 agressivo	 conota	 a	 ideia	 de	 comprometimento	

com	o	resultado,	parecido	com	o	conceito	que	envolve	jogadores	

de	 futebol	 dos	 times	 de	 massa	 do	 Brasil.	 Desta	 feita,	 a	

agressividade	 pode	 ter	 um	 caráter	 de	 coragem,	 força,	

compromisso	e	até	honra,	como	no	comportamento	nipônico.	

			

O	perfil	 conciliador	de	negociação	é	baseado	na	busca	constante	

da	 harmonia	 entre	 as	 partes,	 mesmo	 que	 isso	 signifique	 piores	

resultados.	 A	 visão	 neste	momento	 é	 focada	 no	 Ganha-Ganha	 e	

serve	principalmente	para	esse	modelo	de	negociação.		

	

O	 conciliador	 muitas	 vezes	 faz	 uso	 de	 um	 comportamento	

equilibrado	 focado	 na	 inversão	 de	 visões	 em	 busca	 de	 facilitar	

processos	 e	 diminuir	 quaisquer	 dúvidas.	 Uma	 das	 preocupações	

do	 Conciliador	 é	 entender	 que	 seu	 resultado	 é	 o	 entendimento	
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entre	 as	 partes,	 uma	 vez	 que	 normalmente	 atuam	 como	 fiel	 da	

balança.		

	

Um	dos	elementos	mais	 importantes	no	perfil	do	 conciliador	é	a	

busca	por	uma	postura	neutra,	normalmente	baseada	na	lei	e	no	

padrão	 consuetudinário,	 ou	 seja,	 no	 comportamento	 social	

vigente.	 Desse	 modo,	 o	 controle	 dos	 elementos	 envolvidos	 na	

negociação	busca	seguir	preceitos	determinados	nas	legislações	e	

no	 conceito	 de	 Justiça	 (leia-se	 equidade	 e	 não	 igualdade).	 A	

postura	 neutra,	 fiel	 apenas	 as	 normas	 do	 processo,	 baseado	 na	

força	da	razão.	Todavia	esse	modelo	negocial	tem	suas	limitações	

embora	muitas	vezes	recebe	a	alcunha	de	‘frio’,	‘incompreensível’	

e	‘desumano’	pela	obediência	a	regras.	Também	devemos	nos	ater	

aos	problemas	criados	pelo	respeito	excessivo	à	racionalidade	vide	

a	incapacidade	de	adaptação.		

	

	

	

	



www.flaviocavalcante.com	 112	

Caixa	de	ferramentas.	

Sendo	 mercado	 composto	 por	 variáveis	 inconstantes	 podemos	

prever	 que	 qualquer	 modelo	 estratégico	 que	 não	 preveja	 um	

processo	de	readequação	constante	estará	fadado	ao	insucesso.	A	

visão	de	negociador	com	apenas	uma	das	habilidades	acima	é	um	

quadro	que	demanda	uma	atenção	maior.	

	

A	formação	completa	e	irrestrita	do	Negociador	Total	é	focada	na	

familiarização	 deste	 com	 todos	 os	 perfis	 existentes	 facultando	 a	

ele	 a	 capacidade	 de	 desenvolver	 sua	 estratégia	 utilizando	 as	

ferramentas	 de	 cada	 um	 dos	 perfis	 de	 acordo	 com	 sua	

necessidade.	

	

Portanto,	 a	 proposta	 para	 formar	 o	 Negociador	 Total	 está	

vinculada	à	capacidade	de	desenvolver	visões	diferenciadas	sobre	

o	 mesmo	 tema.	 Algo	 como	 uma	 mudança	 de	 prisma	 usando	

habilidades	 do	 conciliador	 quando	 necessário,	 desenvolvendo	 o	

processo	negocial	baseado	na	visão	do	moderador	e	utilizando	o	
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perfil	agressivo	no	momento	adequado	para	o	fechamento	de	um	

negócio.	

Autoconhecimento	(Conhece	a	Ti	Mesmo	-	Demócrito)	

A	 formação	 do	 Negociador	 Total	 começa	 com	 uma	 etapa	

individual	 e	 solitária,	 o	 processo	 de	 reeducação	 para	 o	

autoconhecimento.	 Desta	 feita,	 a	 busca	 pelo	 autoaprendizado	

passa	 pela	 etapa	 do	 entendimento	 das	 razões	 pessoais.	 O	

aprendizado	 deve	 começar	 pelo	 entendimento	 de	 suas	

habilidades,	potencialidades	e	outras	características.		

	

O	 processo	 de	 autoconhecido	 parte	 da	 experiência	 pessoal	 e	 da	

análise	 destes	 processos.	 Portanto,	 experiência	 sem	 análise	 não	

tem	 valor;	 entretanto,	 análise	 sem	 experiência	 –	 observando	 a	

experiência	de	terceiros	–	torna	o	processo	mais	simples,	mesmo	

que	perda	em	qualidade.		
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O	processo	de	autoanálise	 inicia-se	como	uma	tarefa	complexa	e	

pesada,	quase	que	um	exercício	de	tortura	pessoal,	mas	que	com	

o	passar	do	tempo	torna-se	um	exercício	rotineiro.	A	autoanálise	

começa	com	uma	pergunta	simples:	 ‘por	que	eu	fiz	 isso?’	 (leia-se	

por	que	escolhi	 isso?	por	que	disse	 isso?)	e	passa	por	um	debate	

psicológico	 entre	 a	 personagem	 que	 queremos	 ser	 e	 o	 que	

realmente	somos.		

	

Neste	 momento,	 o	 Negociador	 Total	 tem	 que	 entender	 que	 ele	

tem	 preconceitos,	 preferências,	 intuição,	 experiências	 prévias	 e	

que	 sofre	 influência	 externa	 em	 suas	 opiniões.	Desta	maneira,	 o	

Negociador	 Total	 passa	 por	 um	 processo	 de	 descoberta	 pessoal,	

aprendendo	 sobre	 seus	 limites,	 desejos,	 comportamentos	 e	 até	

medos.	

	

Para	 reforçar	 a	 importância	 desse	 conhecimento	 para	 o	

negociador,	 nossas	 equipes	 são	 submetidas	 a	 96	 testes	

psicológicos,	sendo	que	83	foram	desenvolvidos	por	nossa	equipe	

de	 psicólogos	 da	 www.U-Hyle.com.	 Essas	 informações	 são	 tão	

precisas	que	se	tornaram	uma	grande	vantagem	competitiva.			
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O	medo	te	limita	

Ao	 se	 analisar	 as	 pessoas,	 em	 seu	 processo	 silencioso	 de	

observação	 diária,	 chegam	 a	 algumas	 conclusões	 pessoais	 que	

externo	nesse	texto.	Gostaria	de	deixar	claro	que	não	tenho	uma	

resposta	 absoluta	 e	 entendo	 que	 cada	 mente	 trabalha	 de	 uma	

forma	 única	 e	 pessoal.	 Acredito	 também	 que	 o	 processo	 básico	

não	 diferencie	 muito	 de	 pessoa	 para	 pessoa,	 deixando	 apenas	

para	os	detalhes	as	variações.		

	

Entendo	 que	 o	 medo	 nos	 limita	 gerando	 em	 nós	 barreiras	

psicológicas	 que	 impossibilitam	 algumas	 mudanças	

comportamentais.	 Mas	 qual	 o	 medo	 te	 limita?	 Ao	 nos	

conhecermos	 desenvolvemos	 a	 capacidade	 de	 entender	 nossos	

medos.		

	

Em	 uma	 visão	 empirista	 percebo	 claramente	 que	 as	 pessoas	

apresentam	dois	medos:	o	medo	do	fracasso	e	o	medo	do	sucesso.	

Observemos	dois	exemplos:		
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• Uma	 mulher	 de	 26	 anos,	 que	 sonhava	 ser	 enfermeira	 e	

conhecer	o	mundo	e	hoje	está	casada	há	5	anos,	com	um	

filho,	 sócia	 do	 marido	 em	 uma	 loja	 de	 brinquedos;	 há	 2	

anos	 acredita	 que	 a	 relação	 com	 o	marido	 deixou	 de	 ser	

interessante;	 que	 mesmo	 após	 várias	 discussões	 de	

relacionamentos	 não	 acredita	 em	 uma	 possível	 melhora.	

Vive	sua	vida	‘dia	após	dia’	pensando	que	deve	se	sujeitar	

pela	 família,	 pela	 união	 legal,	 pela	 história	 do	 casal,	 pela	

religião,	 pelo	 pensamento	 das	 pessoas	 de	 que	 ela	 é	 um	

fracasso	como	esposa.		

	

• Um	 profissional	 de	 39	 anos	 que	 sempre	 apresentou	

características	 de	 empreendedor,	 mas	 que	 ao	 entrar	 em	

uma	empresa	sonhava	galgar	degraus	até	a	alta	gerência;	

entretanto,	 devido	 aos	 percalços	 da	 vida	 organizacional	

não	conseguiu	em	16	anos	alcançar	suas	metas.	Hoje	sofre	

de	 síndrome	 de	 Domingo	 à	 noite,	 percebe	 o	 declínio	

motivacional	 que	 impacta	 diretamente	 na	 sua	 produção,	

estando	 agora	 ameaçado	 pela	 chegada	 de	 novos	

funcionários	que	já	o	ultrapassam	na	corrida	gerencial.	Ele	
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não	 está	 feliz	 com	 a	 empresa,	 ela	muito	menos	 com	 ele.	

Mas	 devido	 a	 estar	 casado,	 com	 3	 filhos,	 ter	 um	 status	

social	 proporcionado	 pela	 empresa	 que	 ele	 trabalha,	 ser	

escravo	 de	 um	 conjunto	 de	 dívidas	 de	 apartamento	 e	

escola	 dos	 filhos,	 apresenta	 um	 quadro	 de	 medo	 do	

fracasso	profissional.			

		

Cabe-nos	 questionar:	 vale	 a	 pena	 continuar	 essas	 relações?	

Parece-me	 óbvio	 que	 ambas	 estão	 fadadas	 ao	 insucesso	 e	 que	

existe	 nesses	 casos	 o	 que	 caracterizo	 como	 desperdício	 de	 vida.	

Mas	ao	questionar	Amélia	e	Zé3	o	que	eles	fazem	atrelados	a	esses	

relacionamentos,	 possivelmente	 ambos	 responderão:	 “tenho	

muito	a	perder”:		

	

• Alegarão	 ter	 medo	 de	 perder	 o	 marido/emprego	 –	 seria	

esse	o	mesmo	marido/esposa	que	não	o	 satisfaz,	no	qual	

eles	não	acreditam	que	vai	 reabilitar	a	relação?	 	Seria	um	

resíduo	do	sonho	dourado	que	os	levou	ao	casamento	e	a	

contratação	e	que	eles	acreditam	que	voltará	a	existir?	Não	
																																																								
3	Nomes	e	dados	do	exemplo	são	fictícios	para	evitar	qualquer	constrangimento	
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parece	incongruente	perder	algo	que	eles	não	têm	mais	há	

anos?	

	

• Argumentarão	 que	 a	 história	 do	 casal/profissional	 é	

importante;	mas	 que	 história	 é	 essa?	Um	 conto	 de	 fadas	

que	 começa	 maravilhoso	 e	 termina	 com	 duas	 pessoas	

frustradas?	Quem	realmente	se	importa	com	essa	história?	

Que	empresa	analisa	a	história	do	 funcionário?	Somos	ou	

não	avaliados	diariamente	pela	nossa	produtividade,	pois	o	

ontem	ficou	no	passado?		

	

• Sugerirão	que	filhos,	cônjuges	e	contas	são	impeditivos	de	

uma	 mudança,	 mesmo	 sem	 perceber	 que	 são	 apenas	

mentiras	 sociais	 que	 estão	 contando	 para	 justificar-se	 e	

mascarar	 o	 medo.	 O	 que	 é	 melhor:	 um	 filho	 de	 pais	

infelizes	ou	um	filho	com	um	pai	e	uma	madrasta	felizes	e	

uma	 mãe	 e	 um	 padrasto	 também	 felizes?	 Realmente	

acredito	que	empreender	é	arriscar	e	assim	tal	iniciativa	é	

mais	simples	para	os	solteiros,	todavia	não	o	encaro	como	

impeditivo.		
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O	 rosário	 de	 lamúrias	 e	 lamentos	 seria	 desfiado	 e	 todas	 as	

argumentações	 cairiam	 sob	 argumentos	 simples,	 mas	 que	 as	

pessoas	por	defesas	psicológicas	criam	para	justificar	a	inércia.	Tal	

fenômeno	impede	uma	conclusão	clara:	tememos	o	Sucesso.		

	

Amélia	 e	 Zé	 não	 temem	 que	 a	 situação	 piore,	 mas	 sim	 que	 as	

coisas	melhorem	e	que	eles	percebam	que	demoraram	anos	para	

fazer	 o	 inevitável,	 recaindo	 sobre	 eles	 a	 responsabilidade	 dos	

fatos.	Então	é	mais	fácil	criar	dificuldades,	transformando	desafios	

simples	em	odisseias,	do	que	assumir	que	a	responsabilidade	por	

tudo	que	nos	ocorre	é	exclusivamente	nossa	ontem,	hoje	e	o	que	

será	no	futuro.			

	

O	Medo	do	Futuro	‘incerto’	

Percebi	nos	meus	anos	de	docente	que	a	proximidade	das	provas	

fazia	com	que	os	alunos	ficassem	mais	preocupados,	pois,	na	visão	

deles,	seria	o	período	que	estariam	sendo	avaliados.	Tal	mudança	
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comportamental	 influenciava	 diretamente	 os	 resultados	 das	

avaliações,	 onde	 os	 ‘maus	 alunos’	 com	 melhor	 equilíbrio	

emocional	 (elemento	 infelizmente	 não	 trabalhado	 nos	 bancos	

acadêmicos)	 apresenta	 melhores	 resultados	 do	 que	 os	 ‘bons	

alunos’4	com	problemas	de	coeficiente	emocional.		

	

Avaliei	que	o	medo	estava	no	fato	da	pessoa	ser	qualificada	como	

aprovada	 ou	 reprovada,	 uma	 vez	 que	 tal	 termo	 imputa	 a	

incapacidade	de	sucesso	e	ninguém	quer	ser	julgado.	Questiono	a	

razão	 da	 existência	 de	 uma	 data	 de	 prova.	 A	 sala	 de	 aula	 deve	

simular	um	ambiente	organizacional	e	não	há	semanas	específicas	

para	 demonstrarmos	 resultados	 nas	 empresas.	 Somos	 avaliados	

todo	o	tempo	e	por	isso	as	provas	deveriam	ser	surpresa	sempre.	

Desta	 forma,	 trabalhamos	 o	 equilíbrio	 emocional	 no	 que	 tange	

expectativa,	 insegurança,	 medo,	 risco,	 prontidão,	 maleabilidade,	

preparo	contínuo...	

	

																																																								
4	Nota	do	autor	–	não	acredito	nessas	nomenclaturas	posto	que	nem	sempre	um	
10	é	melhor	que	um	7.	Ou	o	‘bonzinho’	é	o	bom	profissional.	E	o	Termo	Aluno	
(que	significa	SEM	LUZ)	não	condiz	com	meus	colegas	de	sala	de	aula.	
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Algumas	pessoas	argumentaram	que	tal	estratégia	só	ampliaria	o	

medo	para	 todo	o	 período	 letivo,	mas	 essa	 hipótese	 é	 falaciosa,	

porque	nenhum	emprego	 (mesmo	os	públicos)	é	100%	seguro	e,	

no	entanto,	não	pensamos	todo	tempo	que	 ‘hoje	pode	ser	o	dia’;	

nos	acostumamos	com	a	pressão.	O	mesmo	raciocínio	serve	para	a	

morte,	 que	 todos	 sabemos	 ser	 inevitável,	 surpreendendo	 e	 sem	

regras,	todavia	não	pensamos	a	cada	segundo	que	este	pode	ser	o	

último.		

	

Tememos	 os	 erros	 por	 acreditar	 que	 eles	 influenciam	 nossas	

escolhas	 e	 que	 nos	 fadam	 a	 um	 fracasso	 futuro,	 quando	 na	

verdade	 o	 erro	 é	 educativo	 e	 responsável	 pela	 capacidade	 de	

escolher	melhor,	futuramente,	os	caminhos.				

	

A	 dificuldade	 de	 escolher	 os	 caminhos	 do	 futuro	 não	 é	

exclusividade	dos	dias	atuais.	Aquiles	provou	da	agonia	de	decidir	

entre	 a	 curta	 vida	heroica	que	 leva	 a	 fama	eterna,	morrendo	na	

guerra	de	Troia,	ou	a	longa	via	de	uma	existência	anônima	e	feliz	

que	conduz	ao	esquecimento.	Esse	processo	decisório	nos	impacta	

todos	 os	 dias	 quando	 decidimos	 abdicar	 de	 prazeres	 pessoais,	
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confortos	e	afetos	em	prol	de	uma	pseudo	recompensa	no	futuro.	

Acreditamos	nos	juros,	poupamos	hoje	para	receber	no	futuro.	

	

Vivemos	 uma	 eterna	 troca	 do	 atual	 pelo	 bônus	 futuro,	 em	 uma	

corrida	 suicida	atrás	 do	 próprio	 rabo.	 Vivemos	 planejando	 e	 nos	

dividindo	entre	o	remorso	do	ontem	e	a	esperança	do	amanhã	e	

esquecemos	 a	 dádiva	 do	 hoje.	 A	 história	 é	 feita	 dos	 grandes	

homens	 e	 dos	 grandes	 feitos,	 sendo	 injusta	 em	 não	 reservar	

espaço	para	as	batalhas	cotidianas.	Para	mim	uma	mãe	solteira	de	

dois	 filhos,	 que	 trabalha	 doze	 horas	 por	 dia,	 para	 ganhar	 dois	

salários	mínimos	e	ainda	consegue	criar	 com	carinho	e	estrutura	

essas	 crianças	é	 tão	heroína	quando	 Joana	D’arc,	pois	a	 fogueira	

dela	é	diária.		

	

Os	 heróis	 modernos	 são	 chamados	 de	 irresponsáveis	 ou	 de	

estrelas,	 questionados	 sobre	 suas	 reais	 intenções	 e	 julgados	 por	

sua	coragem	sendo	condenados	por	sua	infantilidade.	A	sociedade	

tende	 a	 rotular	 e	 criticar	 as	 atitudes	 que	 fogem	 da	 média	 dos	

normais,	para	o	mal	ou	para	o	bem,	criando	uma	necessidade	de	

mediocridade.		
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O	 normal	 até	 busca	 força	 interior	 para	momentos	 de	 heroísmo,	

mas	 como	o	personagem	Neo	no	 filme	 ‘The	Matrix’,	 no	meio	do	

salto	ele	lembra	que	é	uma	pessoa	comum	e	que	não	pode	fazer	

aquilo,	caindo	na	vala	comum.		

	

Escolhemos	entre	a	simplicidade	da	vida	rumo	ao	esquecimento	e	

o	modelo	 ‘Get	Rich	or	Die	Triyng’.	A	vida	questiona	 isso	todos	os	

dias,	mas	devemos	saber	que	alguns	nasceram	com	um	desapego	

maior	 que	 os	 permite	 viver	 e	 morrer	 intensamente	 e	 outros	

vieram	para	criar	netos	e	bisnetos.	E	para	ambos	sempre	existirá	

espaço,	 sendo	 que	 uns	 estarão	 sendo	 retratados	 na	 história	 e	

outros	as	contando.	Escolha	seu	papel	nessa	peça.		

	

Exercício	prático:	Hoje	qual	caminho	você	tomaria?	Por	quê?	E	se	

somente	o	hoje	é	importante,	por	que	se	matar	de	trabalhar?	E	se	

só	o	 futuro	é	 importante,	por	que	se	 frustrar	 com	a	demora	nos	

resultados?		

	

Nascemos	 destemidos	 e	 somos	 amedrontados	 diariamente	 até	

sermos	domesticados.	Depois	de	domados	tudo	nos	assusta,	pois	
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sempre	 ‘temos	 muito	 a	 perder’	 quando	 na	 verdade	 nada	 nos	 é	

dado	 a	 não	 ser	 que	 sejamos	 livres.	 Não	 que	 eu	 defenda	 a	

irresponsabilidade	 nem	 que	 seja	 contra	 o	medo,	 sei	 que	 ambos	

têm	suas	utilidades,	mas	não	podemos	mais	nos	omitir.	A	vida	é	

uma	só.		

	

A	função	do	medo.	

Temos	a	tendência	a	acreditar	que	todo	sucesso	alheio	é	fruto	de	

sorte,	 que	 todo	 bom	 negócio	 que	 não	 somos	 chamados	 a	

participar	 é	 picaretagem.	 O	 medo	 nos	 faz	 ser	 cautelosos	 ao	

extremo,	 por	 medo	 de	 errar.	 Entretanto,	 todos	 erram	 e	 os	

Homens	mais	ricos	do	mundo	faliram	várias	empresas.		

	

A	 virtude	 adveio	 do	 erro,	 assim	 como	 o	 tudo	 é	 filho	 do	 nada.	

Percebo	que	temos	uma	cultura	que	 limita	o	desenvolvimento:	o	

medo	de	errar.	Criamos	 frases	 feitas	para	nos	convencer	de	algo	

que	sabemos:	somos	falíveis.	“Errar	é	humano!”,	mas	criticar	não	



www.flaviocavalcante.com	 125	

é.	 Utilizamos	 a	 crítica	 como	 válvula	 de	 escape	 e	 como	 arma	 de	

contra-ataque,	ao	invés	de	fomentarmos	o	desenvolvimento.	

	

Confesso	 aos	 leitores	 que	 tive	 e	 ainda	 tenho	 problemas	 com	

críticas.	Porém,	meu	primeiro	pequeno	passo	foi	dado:	assumir.	A	

verdade,	 palavra	 que	 fere	 como	 paus	 e	 pedras	 morais,	 nos	 soa	

como	 ataque.	 Instintivamente	 nosso	 sabre	 em	 riste	 parte	 para	 a	

degola	 do	 interlocutor	 que,	 em	 grande	 parte	 das	 vezes,	 só	 visa	

nosso	 bem-estar.	 Lidar	 com	 críticas	 é	 assumir	 que	 não	 somos	

perfeitos.	Nesse	momento,	busco	referência	em	Freud,	pois	para	

ele	“todos	os	homens	são	heróis...em	seus	sonhos”.	Desse	prisma	

nos	 transformamos	 em	 Ulisses	 da	 Odisseia	 moderna.	 A	

autoconfiança	 gera	 uma	 segurança;	 esta,	 por	 sua	 vez,	 a	 falta	 de	

zelo.	 Nossa	 geração	 anestésica	 precisa	 utilizar	 de	 subterfúgios	

para	 manter-se	 'sempre	 alerta';	 então,	 criamos	 o	 excesso	 de	

responsabilidade.		

	

A	 sociedade,	em	uma	visão	 'Crosbyca',	 luta	contra	o	erro	e,	para	

isso,	 prefere	 a	 vala	 comum	 a	 singrar	 mares	 nunca	 antes	

navegados.	 Criamos	 pseudo	 padronizações	 comportamentais	
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sazonais,	 evidenciando	 um	 mercado	 de	 soluções	 pagas,	

desenvolvidas	 por	 “gurus-de-coisa-alguma”,	 para	 resolver	

problemas	que	não	existiam	e	que	 foram	criados	pelos	mesmos.	

Um	 grande	 livro	 de	 receita	 para	 o	 sucesso:	 um	 pouco	 disto,	 um	

pouco	daquilo,	uma	pitada	de	tal	coisa,	misture	bem.		

	

Todavia,	 esquecemos	que	o	mundo	é	mórfico	 e	 as	 variáveis	 não	

são	isoláveis.	Desta	feita,	fecho	com	Heráclito	narrado	em	verso	e	

melodia	 por	 Lulu	 Santos	 “Nada	 do	 que	 foi	 será	 de	 novo	 do	 jeito	

que	já	foi	um	dia...	tudo	muda	o	tempo	todo	no	mundo”.	

	

Vejamos	o	exemplo	do	Erro	Criativo	de	Colombo:	uma	vez	tomada	

a	decisão	de	procurar	um	novo	caminho	para	o	Oriente,	Cristóvão	

Colombo	começou	a	 fazer	um	 levantamento	de	 tudo	o	que	seria	

necessário	 para	 a	 missão.	 Obter	 e	 abastecer	 diversos	 navios,	

treinar	 a	 tripulação	 e	 partir,	 tudo	 isso	 com	 datas-limites	

específicas.	 O	 Governo	 espanhol,	 que	 patrocinou	 a	 expedição,	

queria	aumentar	a	riqueza	da	nação.	
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Colombo	não	descobriu	a	nova	rota	para	a	China.	Assim,	deixou	de	

alcançar	 seu	 objetivo	 específico.	 No	 entanto,	 a	 descoberta	 da	

América	foi	uma	fonte	 incalculável	de	riquezas	para	a	Espanha.	É	

possível	 que	 um	 funcionário	 trabalhe	 bem	 e	 tenha	 seu	

desempenho	avaliado	positivamente	apesar	de	não	ter	alcançado	

seu	objetivo	específico.	

	

O	sistema	de	planejamento	e	controle	de	realização	de	objetivos	

exige	 avaliações	 baseadas	 em	bom-senso.	 Caso	 não	 fosse	 assim,	

Colombo	poderia	ser	mal	avaliado	por	ter	descoberto	a	América	e	

até	 ser	 demitido	 por	 ter	 conseguido	 algo	 maravilhoso,	 mas	 não	

seu	objetivo.	Aprenda	que	 grandes	 invenções	 só	 foram	possíveis	

para	os	que	ousaram	sonhar,	está	aí	o	 'Post	 it'	que	não	me	deixa	

mentir.	

	

O	medo	tem	uma	função	 importante	na	sociedade,	cria	 limites	e	

aumenta	a	atenção,	mas	também	a	tensão.	Desta	forma,	nos	cabe	

questionar	 sobre	 a	 importância	 do	 medo	 para	 o	 negociador,	

porque	 a	 necessidade	 de	 atenção	 aumenta	 a	 capacidade	 de	

discernimento.	Confesso	que	sou	um	apaixonado	pela	adrenalina	
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da	 negociação.	 Acredito	 que	 esse	 ‘friozinho’	 na	 barriga	 seja	 o	

diferencial	 que	mantêm	 a	 vida	 com	 sabor.	 Vejo	 profissionais	 de	

teatro,	 televisão,	 jogadores	 de	 futebol	 ...	 e	 uma	 gama	 de	

profissionais	que	amam	o	que	fazem	sentindo	o	 ‘medo’	antes	de	

fazerem	 suas	 atividades	 preferidas.	 Acredito	 que	 seja	 essa	 a	

receita	 de	 uma	 vida	 profissional	 plena,	 pois	 quando	 o	 ‘medo’	

acaba	a	vida	perde	suas	cores	e	o	normal	cria	rotina	sufocando	o	

inesperado.	

	

Vejamos	dois	casos	semelhantes:		

	

Caso	A	-	no	dia	17	de	julho	de	1994,	às	12h35min	(horário	local)/	

16h35min	 (horário	 do	 Brasil),	 Rose	 Bowl,	 Pasadena	 	 –	 Estados	

Unidos.	Brasil	 e	 Itália	decidiam	quem	 teria	a	primazia	no	 futebol	

mundial,	em	outras	palavras,	quem	conquistaria	a	Copa	do	Mundo	

de	 1994	 e,	 por	 conseguinte,	 o	 primeiro	 Tetracampeonato	 de	

Futebol.	Nessa	 tarde	quente,	 94.194	pessoas	 amontoavam-se	no	

belo	 estádio	 para	 ver	 a	 partida,	 mas	 milhões	 de	 pessoas	 se	

postavam	na	frente	da	televisão	para	acompanhar.			
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O	 jogo	 foi	 dramático,	 como	 entusiasta	 do	 esporte	 sofri	 como	 se	

fosse	 uma	 guerra,	 empatado	 no	 tempo	 normal...	 empatado	 na	

prorrogação.	 Fomos	 bater	 penalidades	 e	 o	 drama	 continuou.	Na	

hora	derradeira	 tínhamos	o	até	então	melhor	 jogador	do	mundo	

frente	a	frente	com	o	goleiro	brasileiro,	o	italiano	Roberto	Baggio.	

Ele	 colocou	a	bola	no	chão	e	nesse	momento	entendi	o	peso	da	

função	de	negociador.		

	

Sobre	 seus	 ombros	 estava	 depositada	 toda	 a	 esperança	 de	 um	

povo	apaixonado	por	futebol,	que	estava	há	12	anos	sem	títulos,	

que	 fez	 uma	 bela	 copa	 4	 anos	 antes	 e	 não	 conseguiu	 resultado,	

que	 tinham	arregimentado	o	melhor	goleiro	do	mundo,	dois	dos	

maiores	zagueiros	de	todos	os	tempos	e	um	ataque	incrível.		

	

Esse	era	o	cenário...	Baggio	coloca	a	bola	na	marca	de	cal,	tomou	

distância	e	correu	para	bola.	Nós	aqui	no	Brasil	 lembramos	desse	

momento	que	popularizou-se	uma	frase	dita	por	Galvão	Bueno	na	

transmissão	da	Rede	Globo,	pondo	confiança	no	goleiro	brasileiro:	

"Sai	que	é	sua,	Taffarel!".		
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O	peso	que	o	negociador	leva	consigo	é	diretamente	proporcional	

à	importância	do	elemento	negociado,	que	pode	ser	um	aumento	

que	 irá	 desestruturar	 as	 finanças	 de	 uma	 empresa	

comprometendo	 seus	 resultados	 ou	 até	 mesmo	 3	 vidas,	 a	 do	

refém,	a	do	agressor	e	a	do	negociador.		

	

Então	o	medo	pode	ser	benéfico	ou	maléfico	de	acordo	com	nossa	

capacidade	de	entender	a	pressão	e	aceitá-la,	lindando	com	nosso	

lado	emocional	e	controlando	nossas	reações.	Assim	formamos	o	

Negociador	Total,	pois	ele	 irá	assumir	a	responsabilidade	na	hora	

necessária	e	conduzir	o	processo.	

	

Como	 sabemos,	 o	 jogador	 Roberto	 Baggio	 não	 havia	 lido	 esse	

livro,	 nem	 se	 tornado	 um	 Negociador	 Total,	 portanto	 teve	

dificuldades	 em	 controlar	 sua	 ansiedade	 e	 sentiu	 todo	 peso	 do	

mundo	sobre	as	pernas.	Para	compensar	 isso,	colocou	mais	força	

sobre	elas	e	 ...	 ISOLOU	a	bola!	Fomos	Tetra!	E	eu	percebi	que	na	

vida	quem	lida	melhor	com	os	medos	consegue	maiores	sucessos.		
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Esse	 fato	 é	 tão	 verdadeiro	 que	 no	 dia	 3	 de	 julho	 de	 1998,	

16h30min	 (horário	 local)/	 11h30min	 (horário	 do	 Brasil),	 França	

(país	 anfitrião)	 e	 Itália	 (última	 vice-campeã	 do	 mundo)	 se	

encontraram	nas	quartas	de	 finais,	no	Stade	de	France	em	Saint-

Denis,	 com	 um	 Público	 de	 77.000	 pessoas.	 Um	 belo	 jogo	 que	

terminou	 com	 uma	 nova	 disputa	 de	 penalidades	 envolvendo	 a	

Itália	de,	agora	no	ostracismo	por	4	anos	de	perseguição	pública	e	

críticas	por	conta	da	perda	do	título	em	1994,	Roberto	Baggio.		

	

Qualquer	profissional	atormentado	por	um	pesadelo	desses	 teria	

criado	 uma	 barreira	 psicológica	 ou	 um	 trauma,	 mas	 Roberto	

Baggio	 entendeu	 tal	 oportunidade	 como	 uma	 virada	 e	 resolveu	

bater	 o	 pênalti.	 Peço	 a	 você	 leitor	 que	 use	 um	 pouco	 da	 sua	

empatia	para	se	colocar	no	 lugar	do	batedor...	 imagine	o	estádio	

lotado	todo	torcendo	contra	você,	as	memórias	de	anos	difíceis	e	

as	 pressões	 sociais	 que	 poderiam	 acabar	 com	 sua	 carreira.	 Você	

teria	coragem	de	cobrar	esse	pênalti?	Baggio	cobrou	e	converteu.		

	

A	Itália	foi	eliminada	naquela	tarde	bonita	em	Saint-Denis,	mas	um	

italiano	comemorou	sua	vitória	pessoal,	Roberto	Baggio.	Como	em	
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um	 drama	 escrito	 com	 a	 qualidade	 dos	 grandes	 escritores,	 a	

justiça	foi	feita.	Quando	perguntado,	Roberto	Baggio	esclareceu	o	

que	sentiu:	“Negociei	com	meu	medo	e	dominei-o”.	

	

Muitos	devem	se	questionar:	por	qual	razão	arriscar	uma	posição,	

uma	 carreira	 ou	 até	 mesmo	 uma	 vida	 negociando,	 quando	 isso	

significa	 se	expor	 aos	erros	e	 receber	 as	 culpas	pelo	 trabalho	de	

todos?	 Pelo	 simples	 fato	 que	 alguém	 deve	 fazer,	 que	 para	 isso	

precisa	ser	o	mais	preparado	e	pela	ideia	de	que	quanto	maior	for	

a	responsabilidade	maior	será	o	resultado.	

	

Entretanto	 nos	 cabe	 perguntar:	 Se	 o	 Negociador	 Total	 deve	

dominar	 todos	 os	 perfis	 de	 negociador	 para	 criar	 vantagem	

competitiva?	O	medo	que	nos	limita	evitando	que	entendamos	o	a	

visão	 alheia,	 em	 um	 processo	 de	 autodefesa,	 mas	 é	 importante	

pois	 nos	 mantém	 atentos?	 Seria	 a	 importância	 do	

autoconvencimento	tão	grande	quando	as	demais	habilidades?	
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Autoconvencimento	

O	 Negociador	 Total	 precisa	 trabalhar	 uma	 habilidade	 que	 o	

diferencie	 no	 mercado:	 a	 adaptabilidade.,	 nesse	 processo	

chamado	de	autoconvencimento.	Essa	característica	significa	ter	a	

capacidade	 de	 convencer-se	 a	 si	 mesmo	 antes	 de	 convencer	 o	

interlocutor,	 mas	 sabendo	 separar	 função	 de	 negociador	 de	

preceitos	 pessoais.	 Alguns	 leitores	 acreditarão	 que	 se	 trata	 de	

mentir.	 Não!	 Mas	 sim	 de	 entender	 que	 a	 visão	 da	 empresa	 é	

mercadológica	e	que	você	é	um	profissional;	mesmo	que	você	não	

concorde	com	os	objetivos	da	empresa	você	deve	optar	por	seguir	

o	 seu	 trabalho	 fazendo	 o	 melhor	 possível	 ou	 abandonar	 a	

empresa.		

	

Eu	 aprendi	 a	 lição	 acima	 da	melhor	maneira	 possível	 na	 prática	

quando	 eu	 era	 estudante	 de	 Direito	 em	 Brasília,	 em	 uma	 das	

instituições	melhores	 do	Brasil,	 passando	por	 um	 vestibular	 com	

uma	concorrência	desumana.	Era	uma	aula	como	qualquer	outra	

do	 Professor	 Carbajal.	 A	 prova	 vinha	 em	 sete	 idiomas	 diferentes	
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(cada	questão	em	um	idioma).	Todos	os	alunos	de	terno	e	sendo	

chamados	 de	 colegas,	 pois	 advogados	 já	 são	 advogados	 desde	o	

banco	 acadêmico	 (de	 acordo	 com	 a	 visão	 do	 docente).	 Nesse	

cenário,	o	professor	Carbajal	fez	uma	pergunta:	“Quem	defenderia	

um	Réu	Confesso	de	Estupro	de	uma	criança?”	

	

As	 respostas	 foram	as	mais	variadas	possíveis	e	uma	das	colegas	

respondeu:	 “depende	 de	 quanto?”;	 automaticamente,	 pensei:	

“essa	será	 rica”.	Outro	colega	 respondeu:	“Depende	das	chances	

de	 acordo”;	 e	 pensei:	 “esse	 fará	 qualquer	 acordo	 para	 ganhar”.	

Mais	 uma	 opinião	 foi:	 “Depende	 da	 fama	 e	 da	 repercussão	 do	

caso”	 e	 logo	 associei:	 “esse	 será	 aquele	 profissional	 que	 viverá	

exclusivamente	de	imagem”.	Quando	indagado	respondi:	“Eu	não	

defenderia”.		

	

Foi	nesse	momento	que	recebi	o	conselho	que	mudou	minha	vida:	

“Então	 largue	 o	 curso	 de	 Direito,	 pois	 você	 não	 tem	 perfil	 de	

Advogado,	 afinal	 Advogado	 em	 início	 de	 carreira	 não	 escolhe	

causa;	 ganha!”.	 Aquilo	 me	 soou	 como	 um	 tiro	 no	 peito	 e	 me	

calou.	 Imaturo,	 no	 auge	 dos	meus	 17	 anos,	 segui	 o	 conselho	 do	
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professor	 sem	 entender	 o	 que	 perceberia	 depois	 como	

negociador:	 que	 o	 Carbajal	 estava	 certo:	 uma	 coisa	 é	 a	 minha	

visão	de	mundo	(achar	errado	defender	um	estuprador	de	criança)	

e	a	outra	é	o	dever	da	função,	pois	todos	têm	o	direito	a	defesa	e	

se	farei	isso	será	da	melhor	forma	possível.		

	

Assim	 aprendi	 a	 desenvolver	 minha	 capacidade	 de	

autoconvencimento,	 ou	 seja,	 aprendi	 a	 separar	 o	meu	 Eu	 Sacro,	

que	 não	 acredita	 em	muitas	 coisas	 que	 vemos	 hoje	 em	 dia,	 e	 o	

meu	 Escudo	 Performático,	 que	 me	 permite	 fazer	 o	 melhor	 de	

mim.	 Sei	 que	 criei	 uma	disputa	 eterna	 entre	 uma	personagem	e	

seu	intérprete.	Hoje	entendo	que	seja	essa	a	relação	mais	simples	

para	equilibrar	qualidade	no	trabalho	e	ética,	uma	vez	que	muitas	

vezes	o	interprete	não	segue	os	desejos	da	personagem.	

	

Um	 dos	 exemplos	 mais	 interessantes	 de	 autoconvencimento	

presenciei	em	uma	visita	técnica	à	montadora	FIAT.	Tive	a	sorte	de	

chegar	 no	 dia	 que	 haveria	 o	 processo	 de	 promoção	 de	 um	

funcionário	 à	 gerência	 e	 nesse	 dia	 ele	 recebe	 o	 leasing	 de	 um	

carro	top	de	linha	da	empresa.		
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Todavia,	o	mais	 interessante	não	é	o	prêmio	em	si,	mas	a	 forma	

como	 ele	 é	 feito.	 O	 promovido	 escolhe	 o	 volante	 do	 carro	 e	

acompanha	 todo	 processo	 de	 produção	 do	 carro,	 um	momento	

muito	emocionante,	algo	como	uma	volta	olímpica	após	um	título	

importante.	 Quanto	 indaguei	 a	 um	 dos	 Diretores	 a	 razão	 do	

prêmio,	 ouvi	 algo	 simples,	 mas	 perfeito:	 “Imagine	 meu	 Gerente	

andando	de	Volkswagen”.		

	

Então	 percebi	 que	 autoconvencimento	 é	 a	 arma	 para	 um	

convencimento	 alheio.	 Não	 se	 acredita	 mais	 em	 frases	 como:	

“faça	o	que	falo,	não	o	que	faço”;	assim	o	Negociador	Total	deve	

liderar	 pelo	 exemplo,	 mesmo	 que	 isso	 algumas	 vezes	 vá	

contrariamente	a	seu	comportamento.	

				

Habilidades	do	Negociador	Total	

O	 conjunto	 de	 habilidades	 do	 Negociador	 Total	 é	 um	 pacote	

sortido	 de	 sabores,	 cores	 e	 cheiros,	 que	 transita	 de	 elementos	
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pessoais,	 que	 podem	 ser	 desenvolvidos	 e	 aprimorados,	

profissionais	e	culturais.	Entretanto,	alguns	elementos	são	básicos	

e	 podem	 ser	 aplicados	 a	 quaisquer	 profissionais	 que	 busquem	

resultados	positivos	em	seus	ambientes	de	trabalho.		

	

Todos	 os	 itens	 citados	 abaixo	 são	 básicos	 para	 um	 Negociador	

Total,	 mas	 em	 comparação	 com	 negociadores	 comuns	 já	

constituem	 uma	 grande	 vantagem	 competitiva.	 Mesmo	 que	

aparentemente	 fáceis	 de	 desenvolver,	 as	 habilidades	 citadas	 são	

fruto	de	um	processo	contínuo	de	autocontrole	e	observação.		

		

Saber	ouvir		

Uma	das	habilidades	mais	 importantes	de	um	negociador	é	a	de	

criar,	 adequar	 e	 omitir	 estratégias	 e	 para	 isso	 o	 hábito	 de	

antecipar	 os	 passos	 de	 seus	 interlocutores	 evitando	 assim	 as	

armadilhas	dos	processos	de	negociações	se	faz	necessário.		
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Antever	perigos	e	erros	é	uma	habilidade	que	pode	ser	treinada	e	

aprendida,	 mas	 somente	 com	 o	 uso	 contínuo	 torna-se	 reflexo	

condicionado.	Para	tanto,	uma	das	melhores	ferramentas	é	o	jogo	

de	Xadrez,	pois	a	vitória	nesse	embate	nasce	de	prever	as	jogadas	

subsequentes,	 lendo	 sinais	 faciais	 e	 percebendo	 detalhes	 que	

fortalecerão	suas	virtudes	e	camuflarão	seus	defeitos.		

	

Ao	 estudarmos	 o	 jogo	 de	 Xadrez	 percebemos	 que	 os	

ensinamentos	sábios	de	nossos	avós	fazem	cada	vez	mais	sentido.	

Somente	 percebemos	 e	 antevemos	 quando	 conseguimos	 ler	

expressões	e	intenções	e	para	que	isso	ocorra	mais	importante	do	

que	falar	é	saber	ouvir.		

	

Ao	negociar	tenho	o	hábito	de	me	preocupar	com	criar	um	canal	

de	 comunicação	 aberto	 com	meu	 interlocutor	 pois	 esta	 postura	

evita:		

• Que	meu	 interlocutor	 leve	 dúvidas	 para	 casa	 dificultando	

meu	acordo.	
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• Que	meu	interlocutor	pergunte	sobre	minha	proposta	para	

quem	 não	 conhece	 meu	 produto,	 minha	 estratégia	 de	

negociação	ou	mesmo	meu	perfil	de	negociação.		

	

• Que	 meu	 interlocutor	 se	 sinta	 acuado	 por	 um	 vendedor,	

quando	 na	 verdade	 estamos	 negociando	 algo	 que	 é	

importante	 para	 os	 dois	 lados	 e	 não	 unilateral	 como	 são	

algumas	vendas.	

	

O	 estratagema	mais	 utilizado	 no	momento	 de	 criar	 um	 canal	 de	

comunicação	é	abrir	o	debate	sobre	quaisquer	temas	e	deixar	com	

que	 nosso	 interlocutor	 lhe	 informe	 seus	 desejos	 e	 limitações.	

Assim	temos	um	perfil	completo	de	nosso	objetivo	partindo	deste	

ponto	a	estratégia	de	negociação.		

	

Neste	momento,	cabe	relatar	quantas	vezes	vi	bons	negociadores,	

porém	inexperientes,	perderem	pontos,	negócios	e	até	empregos,	

pelo	 simples	 fato	 de	 ligar	 a	 boca	 e	 desligar	 o	 cérebro.	 Devemos	

entender	que	é	uma	característica	da	insegurança	que	faz	pessoas	

usarem	 500	 palavras	 quando	 eram	 necessárias	 apenas	 5.	 No	
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entanto,	neste	mundo	competitivo	não	há	espaço	para	erros,	pois	

estes	 podem	 causar	 danos	 permanentes	 e	 um	 interlocutor	

experiente	saberá	usar	essa	fraqueza	contra	você.		

	

Devemos	entender	a	sabedoria	da	natureza	que	nos	forneceu	dois	

ouvidos	 e	uma	boca	para	que	 saibamos	mais	 ouvir	 do	que	 falar,	

para	 que	 saibamos	 ‘o	 quê’	 falar	 e	 como	 falar,	 pois	 inteligente	 é	

quem	 aprende	 com	 o	 erro	 e	 Sábio	 é	 que	 aprende	 com	 os	 erros	

alheios	evitando	assim	cometê-los	desnecessariamente.	

	

Fluência	Verbal	

O	 fato	 de	 nos	 expressarmos	 desde	 nosso	 nascimento	 não	 nos	

torna	exímios	 comunicadores,	principalmente	no	que	 se	 refere	a	

fluência	verbal.	Desta	forma	devemos	sempre	que	possível	forçar	

nossa	 capacidade	 de	 nos	 comunicar	 para	 melhor	 adaptá-la	 as	

nossas	necessidades.		
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A	 fluência	 verbal	 é	 a	 base	 de	 uma	 argumentação	 positiva,	

portanto	 elemento	 chave	 no	 trabalho	 de	 um	 negociador.	 A	

preocupação	com	essa	habilidade	deve	ser	máxima.	Grande	parte	

dos	 insucessos	 nos	 processos	 negociais	 está	 condicionado	 a	 um	

mal	 entendimento	 dos	 termos	 dos	 acordos,	 portanto	 erros	 de	

comunicação.	Vejamos	o	‘causo’	abaixo	que	simboliza	os	erros	de	

comunicação.		

	

Do	 presidente	 para	 o	 diretor:	 Na	 próxima	 sexta	 feira,	 às	 17h,	 o	

cometa	 Haley	 estará	 passando	 por	 esta	 área.	 Trata-se	 de	 um	

evento	 que	 acontece	 a	 cada	 78	 anos.	 Assim,	 por	 favor	 reúna	 os	

funcionários	 no	 pátio	 da	 fábrica	 (todos	 usando	 capacetes	 de	

segurança),	 quando	 explicarei	 o	 fenômeno.	 Se	 chover,	 não	

veremos	o	espetáculo	a	olho	nu.	

	

Do	diretor	para	o	gerente:	A	pedido	do	presidente,	na	sexta-feira,	

às	17h,	o	cometa	Haley	estará	passando	por	esta	área.	Trata-se	de	

um	evento	q	ocorre	a	cada	78	anos.	Assim,	reúna	os	funcionários,	

todos	usando	capacetes	e	encaminhe-os	ao	refeitório,	onde	o	raro	

fenômeno	terá	lugar,	o	que	ocorre	a	cada	78	anos	a	olho	nu.	
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Do	 gerente	 para	 o	 supervisor:	 A	 convite	 do	 nosso	 querido	

presidente,	 o	 cientista	 Halley,	 de	 78	 anos,	 vai	 aparecer	 nu	 na	

fábrica,	usando	apenas	capacete,	quando	irá	explicar	o	fenômeno	

da	chuva	para	os	seguranças	no	pátio.	

	

Do	 supervisor	 para	 o	 chefe:	 Todo	mundo	nu,	 na	próxima	 sexta-

feira,	às	17h,	pois	o	presidente,	Sr.	Halley,	estará	lá	para	mostrar	o	

raro	filme	"Dançando	na	Chuva".	Caso	comece	a	chover	mesmo,	o	

que	ocorre	 a	 cada	 78	 anos,	 por	motivo	de	 segurança,	 coloque	o	

capacete.	

	

AVISO	A	 TODOS:	Nesta	 sexta-feira,	 o	presidente	 fará	78	 anos.	A	

festa	 será	 às	 17h,	 no	pátio	 da	 fábrica.	 Vão	 estar	 lá	 "Bill	Halley	 e	

seus	 Cometas".	 Todo	 mundo	 deve	 estar	 nu	 e	 de	 capacete.	 O	

espetáculo	vai	acontecer	mesmo	que	chova,	porque	a	banda	é	um	

fenômeno.	

	

Tal	efeito	pode	ser	devastador	em	nossas	negociações.	Portanto,	

muito	cuidado	ao	verbalizar	com	seus	interlocutores.	Uma	palavra	

mal	 colocada	 ou	mal	 entendida	 pode	 arriscar	 todo	 um	 trabalho	
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dificultando	um	acordo.	Cuidado	com	as	 informações	passadas	e	

com	os	tons,	posto	que	nem	todos	entendem	ironias.	

		

Uma	 boa	 fluência	 verbal	 passa	 diretamente	 pela	 habilidade	 de	

confeccionar	 argumentos	 coesos	 e	 claros	 para	 que	 possam	 ser	

entendidos,	mas	 também	pelo	uso	 adequado	de	um	vocabulário	

próprio.	A	TGN	 –	 Teoria	 Geral	 das	 Negociações	 não	é	 contra	 as	

gírias,	 nem	 contra	 o	 classicismo,	 mas	 sim	 a	 favor	 de	 usar	 o	

vocabulário	correto	para	cada	ocasião.	Por	exemplo:	É	importante	

ter	pelo	menos	uma	sunga	e	um	terno.	O	problema	é	quando	não	

temos	 um	 dos	 dois	 elementos	 ou	 vamos	 a	 praia	 de	 terno	 e	 ao	

casamento	de	sunga.	

	

As	 palavras	 certas	 no	 momento	 exato	 são	 a	 chave	 para	 reduzir	

barreiras	no	processo	negocial.	Para	que	tudo	flua	positivamente	

devemos	 seguir	 ordens	 lógicas	 de	 encadeamento	 do	 raciocínio	

facilitando	 uma	 sequência	 lógica	 para	 o	 acompanhamento	 de	

nosso	interlocutor.		
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Pensamento	lógico	(I-M-F)	

Início,	 Meio	 e	 Fim.	 Parece	 lógico,	 mas	 é	 lógica,	 e	 mesmo	 assim	

raro.	 Uma	 das	 maiores	 constatações	 que	 temos	 percebido	 em	

nossas	 pesquisas	 é	 que	o	 raciocínio	 lógico	 sequencial	 é	 uma	das	

grandes	 dificuldades	 dos	 negociadores	 e	 dos	 alunos	 que	

respondem	questões	discursivas.	Tal	deficiência	pode	ser	fruto	de	

vários	elementos:	

	

• Egocentrismo	–	Como	deriva	de	nós	o	raciocínio,	partimos	

do	 pressuposto	 que	 todos	 conseguem	 acompanhar	 o	

desenrolar	da	trama	lógica	na	mesma	velocidade	que	nós.	

Algo	 que	 se	 aproxima	 da	 ideia	 de	 Kant:	 “O	 Homem	 é	 a	

medida	 de	 todas	 as	 coisas”,	 afinal	 o	 humano	 que	 mais	

conhecemos	se	torna	referência	para	 julgar	capacidades	e	

comportamentos	 alheios.	 Somos	 a	 medida	 que	 valida	 ou	

invalida	 um	 raciocínio.	 A	 presença	 deste	 elemento	 é	 tão	

forte	 em	 nossa	 cultura	 ocidental	 que	 influencia	 na	 nossa	

incapacidade	 de	 lidar	 com	 o	 heterogêneo.	 Tenha	 como	
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exemplo	 a	 frase:	 “O	 Sol	 está	 nascendo”	 -	 como	 se	 ele	

girasse	 ao	 redor	 da	 Terra	 (antropocentrismo)	 e	 não	 ao	

contrário	(heliocentrismo).	

• Despreparo	 estratégico	 –	 a	 falta	 de	 uma	 estratégia	

traçada	 e	 testada	 gera	 uma	 improvisação	 constante	 que,	

muitas	 vezes,	 quebra	 a	 linha	 lógica	 e	 dificulta	 o	

entendimento.	Assim	o	interlocutor	cria	um	novelo	de	linha	

que	 gira	 na	 busca	 de	 uma	 saída	 interessante,	 mas	 nesse	

percurso	podemos	perder	objetividade	e	credibilidade.	

• Falta	 de	 objetivos	 –	 percebi	 várias	 vezes,	 nas	 mesas	 de	

negociação,	 pessoas	 que	 chegam	 sem	 objetivo	 definido.	

Começam	a	explanar	suas	ideias	procurando	uma	proposta	

que	lhe	agrade	para	que	esta	seja	aceita,	ou	seja,	começa	

do	 Fim,	 para	 Início.	 Muitas	 vezes	 isso	 consiste	 em	 uma	

estratégia,	 mas	 pode	 trazer	 dificuldade	 para	 concatenar	

raciocínios.	

• A	incongruência	–	notei	que	grande	parte	dos	erros	lógicos	

reside	na	 incongruência	entre	discurso	e	prática.	Devemos	

entender	o	Negociador	Total	como	um	ator	no	processo	de	

negociar.	 Desta	 forma,	 a	 incongruência	 será	 minimizada	
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pelo	 Escudo	 Performático 5 	e	 mais	 uma	 técnica	 será	

adicionada	 ao	 portfólio	 do	 Negociador	 Total,	 a	

Teatralidade.	

	

O	desenvolvimento	de	habilidades	que	 favoreçam	ao	Negociador	

Total	 relatar	histórias	 (técnica	do	Storyteller,	 conhecido	no	Brasil	

como	 contação	 de	 História),	 fatos	 ocorridos,	 improvisar	 e	 até	

determinar	um	encadeamento	lógico	ao	interlocutor.		

	

Teatralidade:	criando	personagens	

As	 comunicações	 e	 imagens	 são	 avaliadas	 100%	 do	 tempo,	 em	

todos	os	elementos	que	participamos,	desde	um	texto	escrito	em	

um	papel,	até	a	roupa	que	utilizamos.	Esse	conjunto	de	elementos	

devidamente	avaliados	 compõe	nossa	 imagem	perante	as	outras	

pessoas.	Esse	é	um	processo	de	mão	dupla,	posto	que	assim	como	

																																																								
5	Trabalho	do	autor.	
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somos	 observados,	 observamos	 as	 pessoas	 e	 criamos	 ‘pré-

conceitos’6	sobre	suas	capacidades.		

	

Este	 processo	 é	 comum	 e	 natural	 ao	 Ser	 Humano	 que,	 por	

dificuldade	 de	 trabalhar	 com	 vários	 modelos	 diferentes,	

categoriza,	padroniza	e	rotula	pessoas,	criando	grupos	em	prol	da	

homogeneização.	 Assim	 observamos	 para	 criarmos	 rótulos	

facilitando	assim	nosso	gerenciamento	das	atividades	sociais.		

	

Em	 todos	 os	 momentos	 essas	 categorizações	 podem	 mudar,	

migrando	pessoas	de	status	mais	elevados	para	a	vala	comum,	e	

vice-versa.	Desta	forma,	reordenamos	nossas	categorias	de	acordo	

com	 nosso	 momento	 de	 vida.	 Entretanto,	 conhecer	 Personas	

significa	entender	Máscaras	

	

O	 cotidiano	 apresenta	 uma	 variação	 de	 roteiros	 nos	 quais	 as	

improvisações	 e	 as	 versatilidades	 no	 uso	 de	 personagens	 se	

tornam	 necessidades	 dado	 o	 processo	 de	 espetacularização	

																																																								
6	Nota	do	Autor:	Percebo	a	diferença	entre	Preconceito	(uma	atitude	pejorativa	
diante	a	outro)	e	Pré-conceito	(que	é	um	conceito	pré-estabelecido	sobre	algo).	
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sugerido	 por	 Guy	 Debord.	 As	 performances	 tornam-se	 parte	

integrante	da	vivência	Humana.	A	busca	pela	aceitação	social	criou	

o	 fenômeno	 do	 PARECER	 que	 substituiu	 a	 relevância	 do	 ato	 de	

SER.	 Este	 processo	 canonizou	 a	 imagem	 como	 verdade	 absoluta	

desprezando	 as	 nuances	 que	 compõem	 um	 fato	 e	 gerou	 uma	

miopia	 condicionada	 onde	 personagem	 e	 intérprete	 se	

confundem.	

	

Em	 uma	 análise	 do	 trecho	 abaixo	 de	 La	 société	 du	 Spectacle,	 é	

possível	 perceber	 a	 dicotomia	 fluida	 que	 a	 pós-modernidade	

trouxe	 para	 as	 relações	 sociais,	 posto	 que	 estas	 estão	

sedimentadas	no	poder	econômico.		

		

“a	primeira	 fase	da	dominação	da	economia	 sobre	 a	 vida	

social	 acarretou,	 no	 modo	 de	 definir	 toda	 a	 realização	

humana,	 uma	 evidente	 degradação	 do	 ser	 para	 o	 ter.	 A	

fase	 atual	 em	 que	 a	 vida	 social	 está	 totalmente	 tomada	

pelos	 resultados	 acumulados	 da	 economia,	 leva	 a	 um	

deslizamento	generalizado	do	 ter	para	o	parecer,	do	qual	
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todo	 ter	efetivo	deve	extrair	 seu	prestígio	 imediato	e	 sua	

função	última”	(Debord,	G.	1997b:18)	

	

A	performance	do	jogo	como	elemento	comportamental	visando	à	

formação	 individual	 e	 à	 inserção	 do	 deste	 no	 cenário	 coletivo	

força	 uma	 representação	 natural	 para	 que	 este	 indivíduo	 se	

encaixe	nas	normas	sociais	do	grupo.	Posto	isso,	a	 inclusão	social	

vale	 ressaltar	 que	 em	 um	 ambiente	 regido	 pelo	 capitalismo	 de	

consumo,	 onde	 o	 ‘Ter’	 sobrepõe	 o	 ‘Ser’	 e	 o	 ‘Parecer’,	 por	 vezes	

utilizando	 o	 ‘interpretar’,	 se	 torna	 um	 artifício	 de	 penetração	

sociocultural	sendo	submetido	a	aceitação	cultural	e	financeira	de	

um	indivíduo	por	um	grupo.	

	

Esta	 concepção	 lúdico-real	 tende	a	 confundir	 o	 ato	performático	

com	 a	 realidade	 criando	 assim	 uma	 dificuldade	 de	 identificação	

sobre	 a	 natureza	 da	 representação,	 ou	 seja	 de	 identificar	 se	 a	

performance	 visa	 identificação	 com	 a	 realidade	 ou	 a	 fuga	 da	

realidade.	Sobre	o	tema	o	pesquisador	Ricardo	Kosovski	conclui:	
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[...]desta	maneira	que	a	performance,	como	

manifestação	 expressiva,	 busca	 uma	

indiferenciação,	 ou	 ainda,	 uma	

indissociabilidade	 entre	 a	 realidade	 e	 a	

ficção	 no	 processo	 de	 espetacularização	 da	

realidade,	 a	 verdade	 confunde-se	 com	 seus	

simulacros	 (imagem).	 E,	 nesse	 processo,	 a	

imagem	 acaba	 por	 adquirir	 status	 de	

realidade,	 sendo	 causa	 de	 um	

comportamento	 real,	 enquanto	 a	 realidade	

adquire	tônus	de	imagem.”		

		

Trabalhar	com	conceitos	abstratos	como	o	lúdico,	a	representação	

e	 a	 performance	 requerer	 do	 performer	 naif	 uma	 alteração	 no	

padrão	normal	de	comportamento	e	esta	modificação,	como	toda	

outra,	 de	 acordo	 com	 Senge	 (1999.	 p.	 14)	 causa	 trauma,	 pois	 é	

tendência	do	ser	humano	repetir	modelos	que	 lhe	são	 familiares	

enraizando	 assim	 os	 paradigmas	 vigentes,	 assim	 podemos	

entender	 o	 uso	 dos	 estereótipos	 para	 representar	 classes	 e	

grupos.	 Tal	 processo	 de	 utilizar	 estereótipos	 tem	 a	 função	 de	
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formar	uma	caricatura	da	 realidade,	que	de	 tão	esdrúxula	marca	

claramente	que	aquele	é	um	escudo	performático.	Assim	o	uso	de	

um	 figurino	 peculiar,	 perucas	 de	 cores	 diferentes,	 maquiagens	

muito	 carregadas	 e	 acessórios	 nada	 discretos	 se	 faz	 necessário	

para	grifar	a	condição	lúdica	daquela	personagem.		

		

O	 fator	 lúdico	 introduzido	 pelo	 elemento	 performático	 induz	 a	

uma	 confecção	 permanente	 de	 uma	 personagem	 que	 utilizamos	

nas	 relações	sociais	para	sermos	aceitos	pelo	que	parecemos	ser	

em	detrimento	ao	que	realmente	somos.		

		

É	 fato	que	espetáculo	baseia-se	em	normas	de	conduta	 sociais	e	

culturais	 para	 conseguir	 ter	 acesso	 ao	 público.	 Este	 fenômeno	

reproduz	assim	uma	proto-realidade	estereotipada	de	acordo	com	

o	 viés	 que	 objetiva	 o	 autor	 (cômico,	 dramático...);	 entretanto,	 o	

domínio	 midiático	 se	 tornou	 tão	 enraizado	 na	 cultura	 que	 esta	

proto-realidade	 se	 torna	 realidade	 gerando	 novos	 paradigmas.	

Neste	 momento,	 cabe	 uma	 análise	 referente	 à	 relação	 criador-

criatura,	pois	de	acordo	com	Oscar	Wilde	a	 vida	 imita	a	arte	e	a	

recíproca	é	verdadeira.	
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O	 uso	 da	 representação	 de	 um	 personagem	 tem	 diferentes	

funções	no	processo	psicológico	do	 indivíduo;	no	aprendizado	ou	

na	socialização	a	arte	de	representar	papéis	cria	condições	para	o	

desenvolvimento	 de	 variáveis	 comportamentais.	 O	 jogo	 social	

requer	 máscaras	 que	 apresentam	 funções	 múltiplas	 que	 vão	 do	

ludibriar	 ao	 convencer.	 Porém,	 a	 característica	 na	 qual	 este	

projeto	visa	atuar	é	na	tendência	de	representação	que	objetiva	a	

auto-proteção	do	indivíduo.		

	

O	 processo	 de	 auto-proteção	 do	 indivíduo	 pode	 ser	 iniciado	

quando	 este	 se	 depara	 com	 situações-limite	 nas	 quais	 seus	

comportamentos	são	imperativos	para	o	sucesso	de	uma	iniciativa	

ou	 mesmo	 quando	 os	 paradigmas	 sociais	 necessitam	 ser	

quebrados,	ou	seja,	quando	é	necessário	separar	o	“Eu	Sacro”	do	

eu	“Eu	profano”.	A	representação	de	personagens	neste	processo	

significa	a	autonomia	para	adquirir	comportamentos	alheios	a	sua	

vontade,	mas	que	se	tornam	necessários.	Tal	fenômeno	pode	ser	

observado	 em	 algumas	 profissões	 onde	 para	 autoproteção	

indivíduos	 assumem	 identidades	 duplas	 interpretando	 papéis	 -	

vide	 exemplo	 das	 garotas	 de	 programa	 que	 confeccionam	
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personagens	 extremamente	 complexos	 para	 executar	 sua	

performance,	 sem	 comprometer	 sua	 individualidade	 mantendo,	

mesmo	 que	 de	 maneira	 psicológica	 e	 não	 física,	 um	

distanciamento	entre	Interprete	e	Personagem.		

	

Analisando	a	relação	cênica	do	escudo	(ou	personagem	protetor)	

e	 o	 indivíduo	 que	 lhe	 empresta	 o	 corpo	 físico,	 pois	 enquanto	 o	

primeiro	 define	 o	 que	 o	 segundo	 deve	 fazer,	 impede	 que	 o	

interprete	 seja	 o	 que	 ele	 realmente	 é.	 Muitas	 vezes,	 essa	

discrepância	é	transportada	para	a	relação	psicológica	do	 id	e	do	

supergo.	 Uma	 verificação	 adequada	 deste	 binômio	 evita	 que	 o	

interprete	crie	uma	expectativa	falsa	em	relação	à	continuidade	da	

interpretação	 pós-cena,	 o	 que,	 geralmente,	 leva	 a	 decepções,	

porque	não	é	baseada	no	real.	

		

A	 utilização	 deste	 escudo	 performático	 visa	 a	 dissociação	 da	

Máscara	e	da	Persona,	criando	uma	separação	tácita	entre	‘o	que	

eu	sou’	e	o	personagem	que	eu	represento.	Tal	artifício	permite	ao	

indivíduo	 utilizar	 uma	 espécie	 de	 blindagem	 lúdica	 criada	 pelo	

personagem	 protetor.	 No	 entanto	 como	 proceder	 com	
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personagens	 que	 vivem	 décadas	 se	 transformando	 em	 uma	

camuflagem	para	que	 seu	 interprete	 realize	atividades	utilizando	

sua	‘identidade	fictícia’	e	protegendo	o	‘eu	sacro’?		

		

Para	que	o	escudo	performático	tenha	realmente	possibilidade	de	

auxiliar	na	 relação	de	segregação	protetora	do	“Eu	sacro”	alguns	

elementos	 básicos	 devem	 ser	 observados,	 dentre	 eles	 podemos	

ressaltar	que	as	dinâmicas	de	composição	de	personagens	devem	

ser	 focadas	 nas	 necessidades	 e	 anseios	 da	 platéia	 e	 estar	 em	

conformidade	com	as	características	que	o	interprete	pode	ofertar	

ao	 papel,	 desta	 forma	 quem	 vai	 utilizar	 a	 proteção	 de	 uma	

personagem	deve	ter	em	mente	suas	metas	e	seus	objetivos	para	

que	 ao	 terminar	 possa	 ser	 avaliado	 o	 sucesso	 da	 atividade.	

Também	 é	 importante	 que	 o	 interprete	 consiga	 ver	 diferenciais	

entre	 sua	 realidade	e	a	 fantasia	por	ele	 representadas,	 sob	pena	

de	mesclar	de	forma	irremediável	personagem	e	ator.		

		

A	 preparação	 cênica	 do	 performer	 para	 incorporar	 um	

personagem	e	a	 improvisação	em	casos	necessários,	 como	o	ato	

de	 alterar	 os	 rumos	 de	 uma	 performance	 ao	 perceber	 a	
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possibilidade	 de	 quebra	 da	 barreira	 protetora,	 devem	 ser	

pesquisados	 na	 composição	 das	 habilidades	 na	 composição	 do	

escudo	performático.		

		

Ao	determinar	que	o	nicho	de	pesquisa	para	este	doutoramento	

sejam	 profissionais	 do	 sexo	 que	 atuam	 em	 casas	 noturnas	 de	

entretenimento	adulto	 fazendo	uso	de	personagens	para	exercer	

suas	atividades,	visa-se	analisar	previamente	que	a	representação	

artística	 que	 toma	 caráter	 protecional	 e	 que	 requer	 uma	

preparação	 física	 e	 mental	 para	 a	 execução	 do	 papel,	 assim	 é	

possível	perceber	que	o	escudo	performático	tem	função	limitada	

posto	 que	 tem	efetiva	 validade	no	 antes	 e	 no	 durante,	mas	 que	

em	alguns	casos	ao	cair	da	máscara	a	realidade	traz	a	tona	o	que	

deveria	estar	escondido.	Entretanto	é	possível	verificar	casos	que	

o	 retirar	 da	 máscara	 arrasta	 consigo	 os	 fatos	 feitos	 quando	

personagem	 gerando	 um	 esquecimento	 fruto	 de	 um	 processo	

hábil	de	separação.		

		

A	 personagem	 empresta	 ao	 interprete	 sua	 força,	 sua	 energia,	

sensualidade,	 mistério	 e	 um	 arcabouço	 de	 possibilidades	 de	
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variações	 enganosas	 de	 composição	 de	 seu	 back	 ground	 assim	

como	 o	 interprete	 cede	 ‘apenas’	 seu	 corpo	 para	 a	 personagem	

para	 que	 ela	 execute	 ações	 que	muitas	 vezes	 a	 interprete,	 com	

seu	emaranhado	de	conceitos	éticos,	não	seria	capaz.		

	

Então	 nos	 cabe	 questionar	 o	 que	 seria	 de	 nós,	 meros	 mortais,	

destrutíveis	 e	 incapazes	 de	 suportar	 as	 dores	 cotidianas	 sem	 as	

máscaras	 que	 nos	 protegem	 na	 família,	 na	 sociedade	 e	 no	

trabalho.	 Estaríamos	 nós	 utilizando	 as	 máscaras	 para	 camuflar	

nossa	 verdadeira	 imagem	 e	 como	 ficaria	 o	 Equilíbrio	 Emocional	

nesse	processo?	

Equilíbrio	Emocional	

Uma	das	habilidades	mais	 importantes	do	Negociador	Total,	bem	

como	do	profissional	moderno,	reflete	a	capacidade	de	lidar	com	

situações	 delicadas	 e	 ambientes	 competitivos.	 Observamos	 bem	

os	‘Realities	Shows’	como	uma	pesquisa	comportamental	em	que	
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de	forma	geral	a	incapacidade	de	lidar	com	o	equilíbrio	emocional	

é	fator	determinante	para	a	eliminação	dos	participantes.		

	

Extrapolando	esse	conceito	para	o	cotidiano	empresarial	podemos	

perceber	 que	 a	 mesma	 realidade	 ocorre,	 dada	 a	 qualidade	 de	

nossas	relações	interpessoais.	Então	pergunto:	No	último	ano	você	

teve	 algum	 problema	 com	 um	 colega	 de	 trabalho,	 seja	

questionando	 suas	 atitudes	 ou	 se	 sentindo	 ofendido	 com	 uma	

intervenção	inapropriada?			

	

O	Equilíbrio	Emocional	é	a	capacidade	de	coexistir	com	pessoas	e	

situações,	 mas	 acima	 de	 tudo	 consigo	 mesmo.	 A	 concorrência	

crescente	 e	 as	 limitações	 do	 mercado	 de	 trabalho	 criaram	 um	

ambiente	onde	controlar	emoções	 se	 transformou	em	Vantagem	

Competitiva	afinal	“quem	fala	o	que	quer...	ouve	o	que	não	quer,	

fica	sem	aliados,	perde	espaço	e	acaba	isolado”.		

	

Uma	das	ferramentas	mais	importantes	para	o	Negociador	Total	é	

controlar	 suas	 emoções	 no	 ambiente	 de	 negociação,	 algo	 que	
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chamamos	de	Poker	Face,	posto	que	 transparecer	detalhes	pode	

comprometer	a	estratégia.		

	

A	 busca	 pelo	 equilíbrio	 emocional	 deve	 ser	 encarado	 como	 um	

processo	 de	 autodesenvolvimento,	 portanto,	 constante,	 baseado	

no	 desenvolvimento	 das	 reações	 as	 emoções	 as	 quais	 somos	

expostos.	 Minha	 busca	 consciente	 começou	 quando	 eu	 tinha	 9	

anos	 quando	 tive	 que	 decidir	 entre	 morar	 com	 minha	 mãe	 no	

interior	 do	 estado	do	Rio	 do	 Janeiro	ou	 ir	morar	 com	minha	 tia,	

sem	 nenhum	 apoio	 e	 vivenciando	 vários	 problemas	 de	

relacionamento,	 em	 Brasília,	 para	 que	 eu	 pudesse	 ter	 uma	

educação	de	maior	qualidade.	

	

Neste	momento	de	minha	vida,	percebi	que	todos	os	sofrimentos	

vividos	me	serviriam	como	laboratório	e	aprendizado.	Nascia	aí	a	

minha	 busca	 por	 equilíbrio	 emocional,	 pois	 me	 comprometi	

comigo	mesmo	de	continuar	aprendendo	a	me	comportar	bem	em	

quaisquer	situações.		
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Essa	 mesma	 determinação	 peço	 a	 cada	 Negociador	 Total,	 que	

defina-se	como	responsável	pelo	seu	próprio	destino	e	portanto,	

guia	 do	 seu	 Destino,	 não	 culpando	 terceiros,	 nem	 atuando	 de	

maneira	 passiva	 no	 que	 se	 refere	 a	 sua	 carreira	 profissional,	

relacionamento	pessoais	e	desenvolvimento	social.	

	

O	 Equilíbrio	 emocional	 é	 fruto	 da	 vivência	 e	 da	 relação	 com	 as	

experiências	adquiridas,	portanto	deve	ser	dividida	em	4	partes:	

• Análise	 da	 Importância	 –	 Toda	 vivência	 é	 importante,	

umas	 mais	 que	 outras;	 portanto,	 aproveite	 cada	

momento	 para	 aprender.	 Aprenda	 com	 os	 acertos,	 com	

seus	 erros	 e	 principalmente	 com	os	 erros	 dos	 outros.	O	

importante	é	aprender	constantemente.	

• Fuja	do	Pré-conceito	–	é	fato	que	todos	temos	conceitos	

prévios	que	norteiam	nossas	vidas,	mas	não	devemos	nos	

deixar	 limitar	 pelos	 pré-conceitos;	 experimente	 a	 vida	

para	definir	se	você	quer	ou	não	repetir	a	experiência,	a	

não	 ser	 que	 a	 experiência	 te	 traga	 danos	 futuros	

irreversíveis.	 Lembre-se:	 ter	 opinião	 é	 o	 que	 nos	 difere	
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dos	 outros	 seres	 da	 Terra,	 assim	 ter	 preconceito	 é	 abrir	

mão	do	seu	direito	de	decidir	para	dar	a	outro	esse	poder.	

• Experimente	 a	 vida,	mas	 sem	expectativas	 –	Falaremos	

mais	adiante	sobre	a	Trilogia	do	Servir	e	a	 relação	entre	

frustração	e	expectativa,	todavia	podemos	adiantar	que	a	

experiência	da	vida	deve	ser	desprovida	de	expectativas,	

posto	que	é	ilógico	esperar	algo	do	desconhecido.		

• Análise	 –	 A	 experiência	 desenvolve	 habilidades	

emocionais	 que	 ajudam	 no	 equilíbrio,	 mas	 somente	

quando	analisamos	nosso	comportamento	em	função	do	

cenário,	 do	 interlocutor,	 do	 assunto	 e	 do	momento,	 em	

outras	 palavras,	 só	 há	 aprendizado	 quando	 codificamos	

nossas	experiências	em	saberes.	

	
Assim	 o	 processo	 de	 desenvolver	 nossas	 habilidades,	 passa	 por	

entender	como	funciona	no	comportamento	emocional,	em	quais	

ambientes	temos	dificuldades	de	nos	equilibrar	e	como	influenciar	

o	 comportamento	 emocional	 dos	 nossos	 interlocutores.	 Uma	

análise	 do	 perfil	 do	 interlocutor	 pode	 fornecer	 ao	 Negociador	

Total	 ferramentas	 estratégicas	 interessantes	 para	 influenciá-lo.	

Todavia	esse	processo	depende	de	uma	variável	chamada	Feeling.	
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Feeling	

Quantas	vezes	em	sua	carreira	você	esteve	para	tomar	a	decisão	

equivocada	e	uma	voz	interior	te	convenceu	a	mudar	de	opinião.	

Algo	que	vinha	de	dentro,	que	 lhe	dava	a	certeza,	mesmo	contra	

todas	as	estatísticas	e	experiências	e,	no	 final,	você	 teve	sucesso	

por	acreditar	naquele	“friozinho”	na	barriga?		

	

Uma	 de	 minhas	 maiores	 batalhas	 no	 mundo	 da	 educação	 é	 a	

inserção	 deste	 conceito	 chamado	 Feeling	 no	mundo	 acadêmico.	

Essa	demanda	nasceu	quando	 fiz	uma	pesquisa	em	1997	com	os	

diretores	 das	 maiores	 45	 empresas	 do	 Brasil.	 A	 pesquisa	 visa	

analisar	 quais	 eram	 as	 ferramentas	mais	 importantes	 no	mundo	

da	 gestão	 e	 como	 os	 gestores	 tomavam	 suas	 decisões.	 De	 1997	

para	 cá	 apliquei	 a	 mesma	 pesquisa	 em	 2007	 e	 2017	 e	 os	

resultados	foram	muito	semelhantes.	
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O	resultado	da	pesquisa	me	assustou,	pois	mais	de	93%	citavam	

que	 utilizavam,	 além	 de	 dados,	 informações	 e	 experiência,	 algo	

chamado	de	feeling	 (também	conhecido	como	sexto	sentido)	e	a	

maioria	absoluta	afirmou	ser	essa	habilidade	a	mais	importante	no	

processo	de	decisão.	Desta	 forma,	nos	cabe	questionar:	será	que	

estamos	preparando	nossos	alunos	para	o	mercado	de	trabalho	se	

nenhum	curso	fomenta	essa	intuição?	

	

O	Negociador	 Total	 deve	 ter	 em	mente	 que	 o	 Feeling	 é	 uma	 de	

suas	 habilidades	 mais	 importantes,	 que	 deve	 ser	 cultivado,	

treinado	e	desenvolvido.	Algo	como	uma	certeza	de	sucesso,	que	

pode	 parecer	 arrogância,	 mas	 que	 prefiro	 chamar	 de	 sinal	 de	

confiança.		

	

Todos	 nós	 nascemos	 com	 pressentimentos,	 também	 conhecidos	

como	 Feeling,	 aquele	 diferencial	 que	 não	 encontramos	 em	

estudos	científicos,	 salas	de	aula,	experiências	e	manuais,	aquele	

detalhe...	 e	 hoje	 o	 detalhe	 é	 só	 100%	 do	 sucesso.	Mas	 por	 que	

algumas	pessoas	apostam	nos	seus	feelings	e	outras	não?		
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Atitude	

A	 resposta	 para	 a	 pergunta	 anterior	 é	 simples:	 Atitude	 -	 aquele	

comportamento	 correto	 no	 momento	 necessário.	 Também	

podemos	definir	atitude	como	uma	determinação	pessoal	para	a	

alteração	ou	manutenção	de	um	comportamento.	Desta	feita,	nos	

cabe	entender	que	mais	 importante	do	que	o	conhecimento,	das	

habilidades	e	dos	feelings	está	a	atitude	certa	que	faz	com	que	o	

conhecimento	-	mesmo	quando	parco	-	demonstre	confiança,	que	

multiplica	as	habilidades	e	que	 suporta	os	 feelings	possibilitando	

que	os	sigamos.			

O	 Negociador	 Total	 entende	 que	 a	 atitude	 certa	 tem	 força	 e	

poder,	 demonstra	 confiança	 quando	 preciso,	 ou	 fragilidade	

quando	 necessário.	 Ela	 funciona	 como	 uma	 vestimenta	 que	

embasa	 todo	 o	 processo	 negocial,	 servindo	 como	 in	 put	 ao	

processo.		

	

Trabalhar	 a	 Atitude	 do	 Negociador	 Total	 demanda	 autoestima	

elevada,	 confiança	 inabalável,	 apoio	 familiar,	 entendimento	 dos	
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conceitos	de	teatralidade...	Sempre	digo	que	o	Negociador	Total	é	

criado	 no	 berço,	 posto	 que	 se	 tem	 algo	 que	 percebemos	 em	

nossos	 treinamentos	 é	 que	 a	 Atitude	 nasce	 na	 infância	 e	 que	

quando	isso	é	abalado	o	trabalho	se	torna	mais	difícil.		

	

• Autoestima	 –	O	desenvolvimento	da	autoestima	começa	

em	nossa	infância.	Lá	desenvolvemos	nossa	habilidade	de	

autoanálise	 e	 formamos	 nossa	 imagem	 pessoal.	 O	

desenvolvimento	 da	 autoestima	 está	 muito	 ligado	 ao	

afeto	paterno,	mas	também	à	confiança	deles	para	com	a	

criança.	Os	 pais	 têm	 importante	 papel	 na	 autoestima	de	

seus	 filhos.	 Vide	 exemplo	 da	 forma	 como	 resolvem	 os	

problemas.		

• Confiança	–	Esse	elemento	é	um	fator	decisivo	no	sucesso	

da	 vida	 pessoal	 e	 profissional	 das	 pessoas.	 Aquela	 fé	

inabalável	 que	 as	 coisas	 darão	 certo	 no	 final,	 que	 elas	

foram	 feitas	 para	 dar	 certo.	 A	 confiança	 na	 capacidade	

individual	 é	 um	 elemento	 que	 pode	 ser	 cultivado	

propondo	 regularmente,	 a	 si	 mesmo	 e	 aos	 outros,	

desafios	 acrescidos	 de	 premiação.	 Este	 processo	 de	
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desenvolvimento	 de	 confiança	 faz	 com	 que	 as	 pessoas	

acreditem	que	podem...	afinal	elas	podem!	

• Apoio	familiar	–	Indispensável	para	o	sucesso	no	mercado	

de	 trabalho,	 o	 apoio	 familiar	 é	 a	 base	 de	 qualquer	 bom	

profissional	 e,	 principalmente,	 do	 Negociador	 Total.	

Afirmo	 que	 no	 futuro	 escolheremos	 nossos	 diretores	 e	

gerentes	pela	sua	análise	familiar	de	tão	importante	que	é	

a	 base	 propiciada	 pela	 família.	 O	 apoio	 familiar	 cria	

pessoas	mais	 seguras	 e	 portanto	 com	 uma	 atitude	mais	

enfática.	 Na	 dúvida	 sempre	 haverá	 apoio	 no	 seio	 da	

família.	

• Teatralidade	 –	 A	 habilidade	 de	 entender	 que	 a	 atitude	

está	condicionada	à	cena	na	qual	o	Negociador	Total	está	

inserido,	ou	seja,	um	personagem	atuando	de	acordo	com	

o	 enredo.	 Uma	 das	 ferramentas	 mais	 interessantes	 de	

análise	da	teatralidade	é	a	análise	entre	discurso	e	prática.	

Faça	 o	 teste:	 você	 já	 presenciou	 um	 fato	 que	 na	 hora	 a	

pessoa	 teve	 uma	 atitude	A	 e	 que	 quando	 foi	 relatar	 aos	

seus	 iguais	deu	uma	 ‘valorizada’	no	seu	comportamento,	

criando	 uma	 atitude	 B.	 Desta	 forma	 podemos	 perceber	
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que	 todos,	 consciente	 ou	 não,	 trabalhamos	 a	

Teatralidade.	

	

Então	nos	cabe	concluir	que	o	Negociador	Total	é	dotado	de	

um	 conjunto	 de	 ferramentas	 e	 habilidades	 que	 propiciam	

uma	 melhor	 análise	 do	 cenário,	 do	 interlocutor	 e	

principalmente	 de	 seus	 limites,	 criando	 assim	 estratégias	

vencedoras.	
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Caros	Leitores,	tudo	bom?		

Esse	assunto	é	tão	complexo	e	apaixonante	que	esse	é	o	primeiro	

de	 uma	 série	 de	 livros	 que	 lançarei,	 TODOS	 GRATUITOS,	 Sobre	

negociação.	 Espero	 que	 possa	 contar	 com	 vocês	 para	 a	

explorarmos	juntos	as	outras	obras.	

	

Entretanto,	 podemos	 afirmar	 que	 negociar	 não	 é	 vender,	 não	 é	

entubar...	 é	 chegar	 ao	 melhor	 acordo	 possível	 com	 os	 recursos	

que	 temos.	 Todavia,	 quem	 tem	melhores	 e	mais	 vastos	 recursos	

pode	tirar	melhores	resultados.	Aproveite	para	se	melhorar.	

	

Se	 eu	 puder	 lhe	 servir	 em	 algo,	 basta	 me	 procurar	 no	

www.flaviocavalcante.com	 ou	 nas	 redes	 sociais.	 Espero	 lhe	 ser	

útil.		

	

Que	o	sucesso	seja	a	sombra	de	vocês...	Hoje	e	Sempre!	

Flávio	Cavalcante	


