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PENSAMENTO 

Embora negociac;ao, nao seja uma guerra, pode-se aplicar a frase de SUN TZU : 

" Se voce conhece a voce e ao inimigo, nao e precise temer nenhum combate. 

Se voce s6 conhece a voce, para cada vit6ria havera uma derrota. 

Se voce nao conhece nem a voce nem ao inimigo, voce ira sucumbir em todos os 

combates". 
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RESUMO 

Barchik, Rita Galgani. A arte de negociar, o objetivo geral deste trabalho e discutir a 
importancia da negociagao; quais os conhecimentos e habilidades que devem estar 
presentes diante de uma negociagao, pois como e um processo dinamico e complexo 
comporta outros aspectos alem de caracterfsticas contextuais. 
E como diz, o proverbio chines: negociar pede ser uma longa caminhada. 0 tempo 
afeta enormemente a negociagao. A necessidade de velocidade significa, que 
precisamos ir mais devagar. A negociagao leva tempo. A formagao de 
relacionamentos de confianga demanda tempo. E. possfvel negociar rapido e com 
eficiencia, mas somente se voce ja tiver investido antes numa relagao de confianga, 
principalmente em tratando-se de globalizagao que e a capacidade de apreciar o 
mundo como um mercado que pede tratar com varies negociadores de varias 
culturas. lsto requer um novo "motor humane" para a organizagao, para que se possa 
tratar dos paradoxes, tais como: economias globais, costumes locais, ajustar 
pensamentos transnacionais, rapidez, etica e dominic de idiomas. 0 profissional de 
negociagao deve conhecer muito bem seu ambiente e estudar profundamente os 
costumes de outras culturas, para nao perder o foco de uma negociagao. 
A competigao faz com que as organizagoes nao s6 busquem novos mercados , assim 
como criem novos metodos inteligentes que permitam transagoes com qualquer ponte 
do planeta. 

Palavras-chaves: negociagao; globalizagao; etica; conflito. 
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obter os resultados esperados e desejaveis. E preciso, intuitivamente, ou atraves de 

um aprendizado consciente, identificar e adotar os comportamentos usuais dos 

negociadores que obtem sucesso em suas negociag6es, decorrentes, sobretudo, de 

seus estados mentais, dos conhecimentos e das habilidades adquiridas. 

Para o cientista de da negociagao Fisher (2004), "todas as negociag6es sao 

diferentes, mas os seus elementos basicos nao se alteram. A negociagao e um meio 

basico de conseguir o que se quer de outrem. E uma comunicagao bidirecional 

concebida para chegar a um acordo, quando voce e o outro lado tern alguns 

interesses em comum e outros opostos. Um numero cada vez maior de ocasi6es 

requer negociagao; o conflito e uma industria em crescimento. Todos querem 

participar das decis6es que lhes afetam; um numero cada vez menor de pessoas 

aceita decis6es ditadas por outrem. As pessoas diferem e usam a negociagao para 

lidar com suas diferengas, mas muitas vezes descobrem-se num dilema. Percebem 

duas maneiras de negociar: com afabilidade ou aspereza. 0 negociador afavel quer 

evitar conflitos pessoais e, desse modo, faz concess6es prontamente para chegar a 

um acordo. Ele quer uma solugao amigavel; no entanto, acaba frequentemente 

explorado e sentindo-se amargurado. 0 negociador agressivo ou dominador encara 

qualquer situagao como uma disputa de vontades na qual o lado que assume as 

posig6es mais extremadas e resiste por mais tempo obtem os melhores resultados. 

Ele quer veneer; no entanto, frequentemente acaba por produzir uma reagao 

igualmente aspera que exaure pela sua atitude e os seus recursos, prejudicando 

suas relag6es como outro lado". As outras estrategias padronizadas de negociagao 

situam-se entre o aspero e o afavel, mas cada qual envolve uma tentativa de 

barganha entre conseguir o que se quer e ficar bern com as pessoas. 

Entao, pensando na palavra parceria, Ury e Fisher (1994), criaram uma 

terceira maneira de negociar, o metoda da negociagao baseada em principios, 

desenvolvido no projeto de negociagao de Harvard, que consiste em decidir as 

questoes a partir de seus meritos, e nao atraves de um processo de regateio 

centrado no que cada lado esta disposto a fazer e a nao fazer. Eles sugerem que 

voce procure beneffcios mutuos sempre que possfvel e que, quando seus interesses 

entrarem em conflito, voce insista em que o resultado se baseie em padr6es justos, 

independentes da vontade de qualquer um dos Iadas. 0 metoda da negociagao 

baseada em princfpios e rigoroso quanta as meritos e brando com as pessoas. Nao 
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1. INTRODUCAO 

A arte de negociar esta presente em nossas vidas a todo instante. Tal 

processo tornou-se tao rotineiro, que as vezes nem percebemos o epicentro de uma 

negociac;ao, seja na familia, no convfvio social, dentro de uma loja, no transito, e 

principalmente no escrit6rio e com a comunidade que o circunda (clientes, 

fornecedores e parceiros). Vale ressaltar que nesse mundo globalizado, dominado 

pela sociedade da informac;ao e regido pela era do conhecimento e do capital 

intelectual, as executives necessitam capacitar-se para enfrentar o conflito de 

opini6es e as divergencias que frequentemente fomentam e enriquecem o dia-a-dia 

corporative. 

A habilidade de negociar bern e essencial para a sobrevivencia de uma 

empresa, no disputado mundo de neg6cios atualmente. Com a globalizac;ao, a 

reengenharia e outras tendencias, todos as recursos sao muito disputados e vence 

quem negociar melhor. 0 processo de negociac;ao pode ser angustiante para quem 

nao conhece as tecnicas, mas e extremamente envolvente e apaixonante para as 

negociadores bern preparados. Aprender estas tecnicas e conhece-las 

profundamente e 0 pretendemos desenvolver neste trabalho. 

Wanderley (1998) enfatiza que a negociac;ao e uma das formas de exercer a 

arte das escolhas e suas implementac;oes; estamos sempre escolhendo e realizando 

as nossas escolhas. Onde quer que haja interesses opostos, conflitos au 

divergencias, ha espac;o para negociac;ao. Algumas negociac;oes sao simples e 

podem ter desfechos muito rapidos, outras sao complexas e podem durar muitos 

anos. 0 fato de estarmos continuamente negociando e, portanto, de sermos todos 

negociadores, tenhamos au nao consciencia dessa condic;ao, faz com que todos n6s 

tenhamos muita pratica em negociar. Mas e preciso cuidado. Ter muita pratica nao 

significa, obrigatoriamente, negociar bern. E o que acontece com a comunicac;ao. 

Todos n6s temos muita pratica de comunicac;ao, pais afinal estamos nos 

comunicando desde que nascemos. Mas apesar disso, frequentemente, nos 

expressamos inadequadamente e o nosso processo de comunicac;ao e permeado 

par distorc;oes que provocam mal-estar, conflitos disfuncionais e prejufzos. 

0 que e valido para a comunicac;ao e tambem valido para a negociac;ao. Ou 

seja, a pratica de negociar nao significa apenas saber, de forma consistente, como 



emprega truques nem a assungao de posturas, mostra-lhe como obter aquilo a que 

voce tem direito e, ainda assim, agir com decemcia. Permite-lhe ser imparcial, ao 

mesmo tempo que o protege daqueles que gostariam de tirar vantagem de sua 

imparcialidade. Qualquer um pode usar este metodo. 0 metodo se aplica 

independentemente de a outra parte se mais ou menos experiente e de ser um 

negociador diffcil ou amistoso. E uma estrategia para todos os fins. Lidar com a 

diversidade tornou-se uma competencia importante no mundo globalizado. 0 

profissional que atua junto ao cliente, vive intensamente a dualidade de culturas. 

1.1 0 PROBLEMA 

lnfere-se do exposto, a nossa opgao pela pesquisa do referido objeto de 

estudo no cenario das organizagoes. 

No mundo empresarial uma das habilidades que diferencia os profissionais de 

sucesso dos demais e a arte e o talento de saber negociar. 

Este e um tema muito atual e que os profissionais devem ter o conhecimento 

para aprimorar suas negociagoes em todos os ambitos. 

Estas e outras indagagoes constituem o entorno do problema que e o foco 

desta pesquisa. Cabe, portanto questionar: 

Em que consiste a negociagao? 

A negociagao e uma ciencia ou uma arte? 

Que conhecimentos especializados deve ter um negociador? 

Quais as principais habilidades de um gestor que pretende tornar efetivo o seu 

neg6cio? 

lnfere-se do exposto, a nossa opgao pela pesquisa do referido objeto de 

estudo no cenario das organizagoes. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Na sociedade global a negociac;ao vern assumindo com total relevancia, e 

sobretudo uma situac;ao de destaque. E impossivel falar em uma excelente gestao 

sem falar em negociac;ao. 

A negociac;ao, conceito bastante recente para as empresas brasileiras, esta 

articulada aos efeitos da globalizac;ao, momenta em que as empresas passam a 

internacionalizar-se na busca de novas mercados, fazendo surgir as grandes 

corporac;oes, de marcas fortes e de atuac;ao em ambito mundial. 

Vivemos negociando a todo momenta, em nossa atividade profissional, com 

nossos amigos, com nossa familia, etc ... Nossa vida e um continuo exercicio de 

negociac;ao. Durante muito tempo, acreditou-se que negociar era inato; hoje sabe-se 

que, embora as pessoas possuam caracteristicas que facilitam ou dificultam o 

processo de negociar, existem outras habilidades que podem ser desenvolvidas e 

que, se aplicadas de forma eficaz, facilitam as negociac;oes. Todos n6s negociamos, 

mesmo quando nao percebemos que estamos a faze-lo. As negociac;oes nao devem 

ser realizadas apenas com foco nos Iueras, ganhos pessoais ou pela obtenc;ao de 

poder, mas antes pela produc;ao e cooperac;ao. Uma boa negociac;ao depende 

fundamentalmente da comunicac;ao. Nao existe um modelo basico de negociac;ao, 

mas um conjunto de competencias, habilidades e tecnicas que tornam o individuo 

um bam negociador. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Possibilitar conhecimentos aos profissionais das diversas praticas ou estilos 

na arte de negociar, de uma forma clara e concisa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Os objetivos especfficos da pesquisa sao os seguintes: 

1. Ressaltar a importancia da negociagao em todos os ambitos, porqub 

negociar e alga que esta relacionado ao nosso dia-a-dia; 

2. ldentificar as diferengas culturais dos neg6cios globalizados; 

3. Pesquisar ate que ponte a negociagao e ciencia ou arte; 

4. Ampliar os conhecimentos especfficos dos negociadores; 

5. Desenvolver atitudes de etica dentro das corporagoes, nesta area de 

negociagao; 

6. Constatar o ponte de vista de empresarios sabre o tema, seus 

interesses com relagao ao processo, e ao aumento da 

competitividade, bem como a pos1gao dos mesmos frente a uma 

globalizagao de produtos e servigos. 
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3 REVISAO DE LITERATURA 

3.1 HISTORICO DA NEGOCIA<;AO 

CALLIERES (2001) diz que: "A palavra negocia<;ao e derivada do termo Iatino 

negotium, neg6cio" . 

Cita FREI CASTRO (1997), "ha mais de dais mil anos atras, iniciaram-se as 

primeiras negocia<;6es, quando: Deus criou o homem e a mulher e disse que nao era 

para eles comerem do fruto proibido, pais, se comessem nao viveriam no parafso, 

porem, a serpente era o mais astute de todos os animais e argumentou com a 

mulher de experimentar o fruto proibido." 

Menciona CALLIE RES (2001 ), "ha trezentos a nos, a arte da diplomacia 

francesa salvava na<;6es e entronizava reis. As (micas organiza<;6es relevantes eram 

os exercitos, cortes e igrejas, e os prfncipes, generais e cardeais eram os unicos 

gerentes. No mundo de neg6cios de hoje, esses mesmos princfpios podem ser a 

salva<;ao ou a rufna de grandes empresas e catapultar carreiras". 

Damo-nos conta de como nossos modismos gerenciais nao passam de redescobertas do 

antigo bom-senso. 0 conselho de Callieres, par exemplo, de primeiro estar no centrale de nossas 

pr6prias emoc;oes antes de tentar lidar com os outros, preve trezentos anos antes o atual entusiasmo 

pelo que chamamos, agora, de inteligencia emocional como fundamento da boa lideranc;a e de uma 

vida bem-sucedida. Talvez alguns sintam-se desanimados ao perceber que as pessoas nao mudaram 

tanto assim em trezentos anos, e que sao somente as circunstancias das nossas vidas que variam. 

Outros vao regozijar-se com mais essa prova de que as pec;as de Shakespeare e S6focles, os epicos 

de Homero, as palavras da Blblia e do Alcorao ainda sao significativos para os nossos tempos, 

CALLIERES (2001 ). 

E um conceito em continua formac;ao, que esta amplamente relacionado a satisfac;ao de 

ambos os Iadas. No entanto, houve uma mudanc;a de foco no objetivo do negociador ao Iongo de sua 

hist6ria. No passado, o negociador buscava resultados satisfat6rios momentaneos e, nos tempos 

atuais, esse mesmo negociador busca um relacionamento duradouro e continuo, para que a media e 

Iongo prazo, atinja-se os beneflcios para todos os envolvidos na negociac;ao. MARTINELLI 

(1999). 
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3.2 NEGOCIA<;AO E SUA IMPORTANCIA 

Para WANDERLEY (1998) "negocia<;ao e o processo de alcan<;ar objetivos 

por meio de um acordo nas situagoes em que existam interesses comuns, 

complementares e opostos, isto e, conflitos, divergencias e antagonismos de 

interesses, ideias e posigoes". 

MARTINELLI & ALMEIDA (1998 ) "relatam que a negocia<;ao e um assunto 

ainda pouco desenvolvido nos meios academicos, com pouca teoria e conceitos 

definidos". 

0 objetivo, que antes era mais uma rela<;ao de "ganha-perde", onde alguem sairia sempre 

perdendo para outro sair sempre ganhando, esta sofrendo uma grande mudan<;a. A rela<;ao de ganho 

mutua ou "ganha-ganha" vem crescendo. Essa rela<;ao, ao contrario da primeira, oferece uma maior 

durabilidade, vista que se ambas as partes se encontram satisfeitas, as duas partes estariam 

dispostas a continuar a negociar devido ao interesse semelhante das duas. COHEN (1986). 

Cita MARTINELLI (1999), "que em uma negocia<;ao deve-se sempre buscar a 

satisfa<;ao de ambos os lades envolvidos, que significa o "ganha-ganha", deve-se 

procurar continuamente aplicar a visao sistemica no processo, pois ela apresenta 

uma visao global da negocia<;ao, possibilitando enxergar, de maneira mais clara, os 

diferentes envolvidos". 

Em estudo recente, FISHER & URY (1994), "destacaram que todas as 

negocia<;oes sao diferentes, mas os seus elementos basicos nao se alteram. A 

negocia<;ao e uma verdade da vida, e um meio basico de conseguir o que se quer de 

outrem; um numero cada vez maier de ocasioes requer negocia<;ao; o conflito e uma 

industria em crescimento. Embora a negociagao ocorra todos os dias, nao e facil 

conduzi-la a contento." 

Para MATOS (1989), a negocia<;ao e um instrumento eminentemente 

educacional. Seu exercicio efetivo conduz ao desenvolvimento cultural, a qualidade 

do relacionamento humane, a melhoria das condi<;6es de vida, ao esfor<;o 

consentido, a cooperagao espontanea e ao trabalho como meio de auto-realizagao. 

Negociagao e basicamente conversagao, significando a pratica habitual do dialogo. 

A importancia da negocia<;ao e alcan<;ar objetivos. Porem, e necessaria que saibamos 

formular com propriedade nossos objetivos e desejos. Como e relacionamento e nao um ato isolado, 

e sempre alguma coisa que se faz em conjunto. E, em todo relacionamento, dais fatores estao 

sempre presentes: emo<;ao e comunica<;ao. Nao ha relacionamento humano sem a presen<;a desses 
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dais componentes e a maneira como eles sao considerados reflete diretamente no exito ou no 

fracasso da negociac;ao. WANDERLEY (1998) 

Cita, BOYETT (1999), "a importancia de uma excelente negocia<;ao e a 

informa<;ao, pois quando n6s preparamos para uma negocia<;ao, devemos estar 

abastecido de informa<;6es, pois uma informa<;ao inadequada se torna a principal 

causa de mais da metade de todos os problemas de competencia humana." 

A informac;ao melhorada tem maior potencial do que qualquer outro fa tor ... de aumentar a 

competencia na gestae do desempenho no dia-a-dia. 

Atualmente, a possibilidade de se chegar a convergencias pactuadas entre partes foi 

transportada para o cotidiano da empresa como um comportamento esperado de gestores de 

qualquer nfvel. A negociac;ao ganha status de habilidade gerencial, igualando-se em importancia ao 

planejamento e a gestae de pessoas. Pode-se dizer que a negociac;ao tornou-se um pre-requisite ao 

aspirante de pastas gerenciais, porque nao se concebe o exercfcio da gestae sem a presenc;a desta 

habilidade. E um processo pelo qual as partes se deslocam de suas posic;oes inicialmente 

divergentes a um ponto no qual possam alcanc;ar um acordo. SHELL (2001 ). 

De acordo com BAZERMAN (1998), "a importancia de uma negocia<;ao e que 

muitas vezes, existe a necessidade de abrirmos maos de nossas posi<;6es para 

formarmos uma terceira, que nao e a nossa nem a de outrem, mas uma posi<;ao 

onde o acordo e confortavel para ambos. Se nao tivermos esta atitude, estamos 

fazendo qualquer outra coisa, menos negociando". 

Ressaltamos a importancia da negociac;ao baseada em princfpios ou negociac;ao dos meritos, 

pode ser resumido em quatro pontes fundamentais. Esses quatro pontes definem um metoda direto 

de negociac;ao que pode ser usado em quase qualquer circunstancia. Cada ponto versa sabre um 

elemento basico da negociac;ao e sugere o que se deve fazer a respeito dele. 

1. Separe as pessoas do problema. 

2. Concentre-se nos interesses, nao nas posic;oes. 

3. Crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. 

4. lnsista em que o resultado tenha par base algum padrao objetivo. 

As quatro proposic;oes fundamentais da negociac;ao baseada em princfpios sao importantes 

desde o momenta em que se comec;a a pensar na negociac;ao ate o momenta em que se chega a um 

acordo, ou em que se decide interromper o esforc;o. FISHER & URY (1994). 
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3.2.1 Ciencia ou arte? 

Segundo SHELL (2001 ), "ciencia e o conhecimento sistematizado, 

normalmente, representado por urn conjunto estruturado de modelos e tecnicas". 

"Arte e o conjunto de habilidades utilizadas em uma negociac;ao. Sao 

aprendidas e aprimoradas na pratica." 

A negociac;ao e um processo cientifico quando estabelecemos o problema conjunto que deve 

ser resolvido: criar, reivindicar e sustentar um valor ao Iongo do tempo. Mas a maneira como esse 

problema conjunto e resolvido mistura ciemcia e arte. 0 processo e muito criativo e oportunista, vista 

que se esta pedindo tudo que e possfvel obter em determinada situac;ao. E a comunicac;ao inter

pessoal tem componentes de arte e de ciencia, como mostra a psicologia. De qualquer forma, acho 

que quase todo mundo pode melhorar substancialmente seu talento para negociar, estudando e 

praticando. MELLO (2005). 

Para MACHADO & MARTINELLI (2007),"auto-conhecimento e a chave 

fundamental no processo de negociac;ao, estar atento aos interesses do outre, mas 

nao perder o foco no controle das emoc;6es, gerenciar as emoc;oes, escutar e 

respirar quando se esta negociando, e uma grande arte dentro de uma negociac;ao". 

CARDOZO (2006) "negociar berne uma mistura de arte e ciencia". 
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3.2.2 Etapas da negociagao 

Existem quatro etapas que sao consideradas as mais importantes no processo de 

negocia<;ao: 

1. Planejamento: 

E a etapa mais importante e tambem a mais negligenciada pelos negociadores. Mais de 60% do 

exito de uma negocia<;ao depende de urn planejamento bern feito. 

0 que se pretende nesta etapa, e o seguinte: 

• examinar os interesses e definir as metas; 

• definir a rela<;ao a ser estabelecida ap6s a negocia<;ao; 

• perceber quais serao os interesses e objetivos do outro; 

• coletar as informa<;oes necessarias; 

• prever possfveis impasses e como evita-los ou ate supera-los. 

2. Abertura 

Nesta etapa, as partes interessadas estao frente a frente. Por isso, e extremamente importante 

criarmos urn clima favoravel ao entendimento desde o inicio : 

• "quebrar o gelo" e reduzir eventuais tensoes; 

• buscar consenso entre a pauta e o tempo disponfvel para a negocia<;ao; 

• apresentar seus prop6sitos e estimular a outra parte a fazer o mesmo. 

3. Desenvolvimento 

Muitas vezes iniciamos a negocia<;ao nesta etapa, esquecendo-nos das anteriores. No entanto, 

isso e urn erro, pais o desenvolvimento sera muito mais facil se precedido da etapa de planejamento. 

Nesta etapa devemos nos preparar para: 

• explorar e compreender variaveis envolvidas; 

• perguntar e ouvir atentamente, clarificando pontos obscures; 

• pesquisar e criar alternativas de ganho mutua; 

• buscar concordancia de posi<;ao vantajosa para ambos; 

• evitar e/ou superar impasses. 
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4. Acordo 

Este momenta requer muita sensibilidade. Devem-se evitar a impaci€mcia e a precipita<;ao. Ainda, 

precisamos estar atentos aos sinais emitidos pelo outro e: 

• resumir o que ficou combinado; 

• recapitular os beneficios mutuos; 

• verificar se nao ha mal-entendidos ou resistencias; 

• formalizar o compromisso; 

• registrar o que foi acordado; 

• combinar (se houver) os pr6ximos passos e definir. FISHER & ERTEL (1997) 

Os autores afirmam que uma negocia<;ao compreende tres fases: 

• Pre-negocia<;ao, condu<;ao da negocia<;ao e p6s-negocia<;ao. 

Na fase de pre-negocia<;ao, o objetivo e o estudo e entendimento da negocia<;ao. 

Esta fase envolve a analise da situa<;ao, problema, oponente, pontos de discussao, criterios, 

alternativas, preferencias, niveis de reserva e estrategia. Alem disso, nesta fase, cada negociador 

deve planejar a negocia<;ao e elaborar o seu BATNA. ("Best Alternative to a negotiated agreement, 

melhor alternativa para um acordo negociado") foi desenvolvido por Roger Fisher e Willian Ury. 

No BATNA, o negociador deve estabelecer o que seria possivel obter caso o acordo nao seja 

alcan<;ado. 0 objetivo do BATNA e proteger o negociador 

de um acordo que deveria rejeitar e ajuda-lo a extrair o maximo dos recursos que dispoe para que 

qualquer acordo obtido satisfa<;a seus interesses. 

A segunda fase da negocia<;ao, condu<;ao da negocia<;ao, envolve trocas de 

mensagens, ofertas e contra-ofertas para obter o acordo. Sendo que, nesta etapa, as partes agem 

segundo uma estrategia. 

A fase de p6s-negocia<;ao envolve a avalia<;ao dos resultados obtidos e do 

compromisso das partes envolvidas na negocia<;ao, incluindo o acordo e a satisfa<;ao dos 

negociadores. Estas sao as etapas resumidamente na cita<;ao de FISHER & URY (1997) 

Numa negocia<;ao tudo e processo e o processo e constituido por etapas. 0 processo e o 

caminho que percorremos do inicio ate o final da negocia<;ao. E a maneira como procedemos 

determinara o exito ou o fracasso. Todas as etapas tem sua razao de ser e contribuem para um 

desfecho positive. 

11 



Antes da reuniao de negociagao: A Preparagao 

Preparar uma negociagao significa fazer o dever de casa, e nada apresenta tantos beneffcios 

quanta uma preparagao bem-feita. Ela consiste em identificar todos os fatores necessaries e 

suficientes para obter exito e em criar condigoes previas para que tais fatores possam ocorrer, 

efetivamente, no curso do processo de negociagao. 

A reuniao de negociagao 

Uma reuniao de negociagao tem cinco etapas: abertura, exploragao, apresentagao, 

clarificagao e agao final. Cada uma delas tem sua razao de ser, seus objetivos pr6prios. 

1. abertura - o objetivo e tratar do coragao, gerar o clima e a confianga adequados a 
negociagao. 

2. exploragao - o objetivo e coletar informagoes, visando completar a compreensao da 

situagao de forma que as etapas posteriores possam se desenvolver da maneira mais 

efetiva possfvel. 

3. apresentagao - e nesta etapa que mostramos ao outro nossa proposta. Ela deve nao s6 

atender aos interesses do outro lado como tambem faze-lode forma impactante. De nada 

adianta ter uma proposta que atenda aos interesses do outro lado se ela nao for 

percebida como tal. 

4. clarificagao- eo momenta da compreensao e da resposta a proposta que apresentamos. 

Essa resposta pode vir sob a forma de concordancia e aceitagao ou de duvida, ceticismo, 

objegao, impasse e uma contraproposta. E o momenta das argumentagoes e contra

argumentagoes, e a etapa dos ajustes, de superar objegoes e impasses e fazer 

concessoes. E necessaria evitar falhas de interpretagao e comunicagao ou 

desenvolvimento de fatores que possam comprometer ou inviabilizar o acordo. 

5. agao final- E o momenta da obtengao do acordo. Um bom acordo e aquele em que os 

interesses legftimos das partes sejam atendidos e que resulta num comprometimento 

formal e psicol6gico de cumpri-lo. 

P6s-reuniao de negociagao: controle e avaliagao 

E nesta etapa que o acordo e concretizado. Ela merece uma atengao especial, pois nem 

sempre o que e combinado e de fato cumprido. A primeira fun<;ao do controle e avalia<;ao e verificar 

se o acordo esta sendo cumprido e, caso haja desvios, tamar as providencias necessarias, sejam 

elas de carater administrative, sejam de carater legal, ou ate mesmo tentar uma renegociagao. Esta 

e uma cita<;ao de WANDERLEY (1998). 

Nao existe negociagao eficiente sem o domfnio das ferramentas fundamentais que 

pavimentam o sucesso: planejamento e informagao. Nao ha segredos ou formulas mirabolantes. 

Basta, sim, acumular conhecimento sabre o mercado de atuagao de seu oponente, previsao de 

cenarios, alem de detalhes sabre a concorrencia e posicionamento estrategico. Depois, ajuste os 

limites de prego, margem de Iuera, numero de horas utilizadas no projeto e prazo de entrega, por 
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exemplo. Par ultimo, seja um ouvinte atento e adapte seu discurso ao da outra parte. Obviamente, 

que a arte de negociar nao e tao prosaica como as palavras demonstram, pais o processo requer 

inte!igencia, habilidade e perspicacia, diz COHEN (1986). 

3.3 AS DIFEREN<;AS CUL TURAIS NO MUNDO GLOBALIZADO 

Hoje vivemos em um mundo globalizado e as caracteristicas culturais locais parecem estar 

sendo diluidas nessa especie de solvente geral que e a civilizac;ao tecnologica e universal do seculo 

XXI. Com excec;:ao das caracteristicas culturais de certos grandes grupos, como, par exemplo, 

"arabes", "chineses", "europeus", "americanos", "africanos", "latino-americanos" as aspectos 

nacionais, tao em evidencia ao Iongo do seculo XIX e boa parte do XX ,parecem fazer parte de um 

passado historico e terem suas caracteristicas e simbolos relegados ao mundo dos museus. 

A verdade e que essa tendencia aglutinante mundial nao se manifesta em ritmo uniforme nem 

atinge com a mesma intensidade todas as nac;:oes e camadas populacionais que as constituem. 

Assim, as divergencias e idiossincrasias locais ainda estao presentes nesse mundo globalizado de 

forma muito caracteristica e pertinaz e mesmo esses grandes grupamentos citados acima constituem

se, na pratica, em grandes "colchas de retalhos" nacionais, mais ou me nos bem costuradas ... A ja 

antiga afirmac;ao "pense globalmente, aja localmente" continua valida e representando a atitude mais 

sensata a ser tomada par empresas e negociadores atuantes no mercado global. Assim, recomenda

se que tres regras basicas fac;:am parte da formac;ao de executives e negociadores de atuac;:ao 

intemacional: 

1. Conhec;:a mais profundamente que puder a historia, inclusive a mais recente e as caracteristicas da 

nac;:ao de seu parceiro de negociac;ao. Aspectos culturais, pontos fortes para serem valorizados, 

pontos negatives para nao serem comentados. 

2. Conhec;:a o mais profundamente que puder seus costumes, regras sociais e habitos de convivencia. 

Respeite sempre as horarios, mesmo que o outro nao o fac;:a e programe bem sua agenda, 

adaptando-a a conveniencia de seus parceiros. 

3. Evite, mesmo nos momentos mais informais, temas polemicos como politica local, internacional, 

religiao, costumes locais que lhe parec;am exoticos. Respeite os costumes e o ritmo proprio de 

negpciac;:ao de seu parceiro , mesmo que lhe parec;a ineficaz ou pouco produtivo de acordo com os 

seus parametres. Evite piadas e esquec;a que o sarcasmo e a ironia existem. Diferenc;as de sensa de 

humor podem causar estragos irreparaveis, citado por CARDOZO (2006) 

A negociac;ao, conceito bastante recente para as empresas brasileiras, esta aliada aos efeitos 

da globalizac;ao, momenta em que as empresas passam a internacionalizar-se na busca de novas 

mercados, fazendo surgir as grandes corporac;oes, de marcas fortes e de atuac;ao em ambito mundial. 

Nunca foi tao facil negociar fora do proprio pais como nos tempos de hoje: informatica, empresas de 

entrega, correios, televisao, radio e diversas outras formas de se vender um negocio. Entretanto, um 

dos fatores diferenciais e a cultura. 
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E diffcil encontrar produtos de alguns segmentos da economia que nao possuam 

componentes dos mais variados paises do mundo. Ate mesmo os alimentos sao plantados em um 

pais, embalados em outro para serem vendidos em um terceiro. Veiculos, entao, sao produzidos em 

dezenas de paises para que, no final, sejam montados em um unico e vendidos para todo o planeta. 

Par diversos anos, o Brasil permaneceu fechado para o comercio internacional, devido a 

necessidade vislumbrada pelos militares, durante a ditadura, de fechar a economia e nacionalizar a 

produc;ao. Na decada de 90, principalmente ap6s a posse do Presidente Fernando Collar, diversos 

artigos, oriundos de todos os cantos do planeta, passaram a ser comercializados no pais e os 

produtos brasileiros se tornaram mais aceitos no exterior. MACHADO & MARTINELLI (2007). 

Existe a necessidade urgente da formac;ao de um pensamento unico, para que se possa ser 

efetivamente globalizado. A recente mundializac;ao dos mercados e quedas de barreiras vem 

expandir esse interesse, ampliando essa urgencia. 0 mercado de uma economia mundial nao 

respeita aqueles que ficam para tras. E fundamental que as empresas se desenvolvam dentro desse 

contexte. Entender a cultura de um determinado pais e tirar proveito dessa e de situac;oes criadas par 

ela faz com que a empresa, que busca esse crescimento sustentavel global, obtenha uma serie de 

vantagens frente ao seu concorrente. 

Uma economia estavel, assim como um governo que prove incentives para a instalac;ao de 

empresas e entrada de capital estrangeiro sao os fatores do crescimento e desenvolvimento desse 

mercado. ACUFF (1993) 

Sabe-se que o fen6meno globalizac;ao esta ampliando-se e afetando, cada vez mais, as 

empresas, pessoas e paises. Com os rapidos acontecimentos e mudanc;as da humanidade, as 

distancias se encurtaram e os cantatas se aproximaram. Empresas possuem filiais em inumeros 

paises e muitas vezes estao em todos os continentes. Pessoas buscam dominar mais linguas e 

conhecer costumes de seus parceiros comerciais para buscar maior facilidade de relacionamento em 

outros paises, seja nos neg6cios ou no lazer. Economias buscam se fortalecer para sobreviver e 

enfrentar a nova realidade. Paises buscam cantatas e formam blocos comerciais para serem 

competitivos. Pode-se dizer que a globalizac;ao eo comec;o de uma nova era, na qual as economias 

visam ao fortalecimento, uma era onde a competic;ao saudavel deixou de ser um fator superficial e 

passou a ser inevitavel, uma era em que os paises deixam no passado suas diferenc;as, buscando 

entender as multiplas diversidades culturais e juntam-se em blocos comerciais. Enfim, uma era em 

que as barreiras caem e junto levam as ideias e ideais de nacionalismo e protecionismo. 

Tornar-se global significa expandir, procurar mercados diferentes, atingir outras culturas e 

paises, produzir au ser representado em outros mercados. Significa, tambem, aumentar seus riscos, 

enfrentar dificuldades e problemas, pessoas e concorrentes, governos e sistemas s6cio-econ6micos 

diferentes. A figura surge dessa "brecha" deixada no fen6meno da globalizac;ao e a necessidade 

desses aumenta com o crescimento das negociac;oes e transac;oes entre as empresas. RHINESMITH 

(1993). 
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Segundo Noel M. Tichy, professor da Universidade de Michigan, "globaliza<;ao 

e a capacidade de apreciar o mundo como urn mercado que pode tratar com varios 

comerciantes de varias culturas." 

lsto requer um novo motor humano para a organizac;ao, que possa tratar dos paradoxes, tais 

como: economias globais de escala e costumes locais, ajustar pensamentos domesticos e 

transnacionais, rapidez eqi.iidade. 0 centro da questao esta no desenvolvimento global de produtos, 

servic;os e mercados estrategicos; da capacidade para alianc;as estrategicas bem sucedidas e 

parcerias; do provimento global de pessoal e plano de carreira; e desenvolvimento da capacidade 

para continuar as transformac;oes organizacionais. Pode-se afirmar, que os anos 90 foram o exemplo 

maximo, dessa nova tendencia mundial. ALMEIDA (1995). 

As chaves da globaliza<;ao para RHINESMITH (1993), "sao: competi<;ao, 

mercados e tecnologia". 

Com a formac;ao de uma estrutura industrial e de servic;os em nlvel mundial, surgiu a 

necessidade da desregulamentac;ao do comercio internacional e a queda de algumas barreiras. 

Surgem as ideias de mercado de livre comercio. Uma lingua comum entre os negociadores minimiza 

a barreira das comunicac;oes: A lingua inglesa, neste final de seculo e milenio, passou a serum ativo 

praticamente indispensavel e estrategico no mercado. 

A globalizac;ao e o fator gerador da formac;ao dos blocos economicos de livre comercio e 

negociac;ao. Na esperanc;a e na busca de encontrar um mercado consumidor ou, em alguns casas, 

produtor de bens terciarios ou primaries, as empresas buscam apoio dos governos que, para fortificar 

suas economias, se aliam a outros palses, vizinhos ou nao, em busca de um interesse semelhante. 

0 contexte global nao permite falhas. Um erro e a outra parte pode se afastar da negociac;ao 

ou uma parceria duradoura pode ser quebrada. 0 negociador, elemento chave do jogo, deve prestar 

atenc;ao a tudo o que lhe diz respeito, assim como tudo o que envolve a outra parte. NAISBITT 

(1994) 

3.4 CONHECIMENTOS ESPECiFICOS E HABILIDADES DOS NEGOCIADORES 

A negociac;ao, assim como as habilidades do bom negociador, podemos aprender e 

aperfeic;oar. Conhec;a algumas delas: 

1. Excelente relacionamento interpessoal - simpatia e bom humor 

2. Comunicac;ao - linguagem simples, correta e atualizada, sem exageros nem exibicionismos. 

lmportante ouvir mais que falar, e saber a diferenc;a entre franqueza e sinceridade. A franqueza esta 

ligada a ma educac;ao, a agressividade. E falar sem pensar. A sinceridade esta ligada ao racioclnio, a 

lealdade. 

3. Postura e apresentac;ao- adequar ambiente e pessoa e respeitar as diferenc;as culturais. 

4. Atitude - seja proativo, objetivo e clara. 

15 



5. Criatividade - requer ousadia. Buscar ideias, encontrar novas modos de fazer e agir com 

alternativas e soluc;oes, sem criticar concorrentes, produtos e/ou servic;os. 

6. Gosto pelo planejamento- trac;ar estrategias e saber quais os objetivos a serem atingidos. 

7. Orientac;ao por metas - estabelecer metas e objetivos e essencial para quem vai negociar, trace 

um plano e aja para realiza-lo com metas mensuraveis e imensuraveis. 

8. Assertividade - sim quando quer dizer sim. Fazer a coisa certa. Ter a habilidade de expressar 

ideias, opinioes e sentimentos valorizando seus pr6prios interesses sem violar os interesses dos 

outros. Cita, FISHER (1997). 

FISHER (1997), "tambem salienta que a ideia basica e ser firme, amistoso, 

franco e persuasive sem usar coerc;ao. As pessoas nao devem querer falar o tempo 

todo e precisam ouvir interessadamente. Em outras palavras, devem saber 

apresentar seus pontos de vista e tambem compreender as preocupac;6es dos 

outros". 

Qualidades necessarias ao sucesso: uma mente observadora; um espirito aplicado, que se 

recuse a deixar-se distrair por prazeres ou diversoes frivolas; um julgamento solido, que avalie a 

medida das coisas tais como sao e que va direto para sua meta pelos caminhos mais diretos e 

naturais. 0 negociador deve possuir aquela penetrac;ao que o habilita a desvelar os pensamentos dos 

homens e a saber, pelos menores movimentos de seus semblantes, que paixoes agitam-se em seu 

interior, pois tais movimentos nao raro traem mesmo o mais experiente negociador. Deve tambem 

possuir uma mente fertil em expedientes, de modo a afastar suavemente as dificuldades por ele 

encontradas no cumprimento de seus deveres; deve ter presenc;a de espirito, a fim de encontrar uma 

resposta rapida e significativa mesmo para surpresas imprevistas - e, mediante essas respostas 

judiciosas, deve ser capaz de recuperar-se ap6s um deslize. Um humor sereno, uma natureza 

tranquila e paciente, sempre pronta a ouvir com atenc;ao aqueles que cruzarem seu caminho; um 

discurso sempre aberto, genial, civil, agradavel, com maneiras faceis e graciosas, que sao de grande 

ajuda na criac;ao de uma impressao favoravel sabre aqueles que o cercam - esses elementos 

constituem apendices indispensaveis ao negociador. Deve ter suficiente autocontrole para resistir ao 

desejo de falar antes de haver pensado de fato no que vai dizer. Ele nao deve empenhar-se em 

conquistar a reputac;ao de ser capaz de responder de imediato e sem premeditac;ao a cada proposta 

que lhe e feita, e deve tamar especial cuidado para nao incorrer no erro que, todas as vezes que se 

acalorava em um controversia, revelava segredos importantes, a fim de embasar sua opiniao.; 

citado par CALLIERES (2001 ). 

Para MARTINELLI (1999), "com a globalizac;ao, o executive dessa nova 

realidade deve ser flexfvel. Necessita de criatividade, conhecimentos culturais, 

sociais, economicos, politicos e geograficos, alem de lfnguas e tecnicas de 

negociac;ao bastante apuradas. 0 novo negociador deve, acima de tudo, buscar 
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parcerias e nao somente a vit6ria no processo. 0 perfil de urn administrador, como o 

perfil de urn negociador, deve estar presente nesses executives" 

0 novo gestor de empresas globais mudou, ele nao e mais o profissional que administra sua 

organiza<;ao atraves de relat6rios e dados, atras de uma mesa de escrit6rio, em um determinado pais. 

Seu perfil, nessa nova realidade, e de alguem flexivel, pronto a assimilar novas ideias, aceitar 

diferen<;as, criativo, com conhecimento de marketing internacional, finan<;as internacionais, 

contabilidade internacional, gerenciamento de culturas (linguas, costumes, religioes, etc .. ) assim 

como geografia e politicas nacionais e internacionais. 0 gestor deve possuir uma boa capacidade de 

adapta<;ao e entender as diferen<;as, porque um dia estara aqui, outro dia do outro lado do pais. 

0 negociador internacional e o profissional que pensa, avalia, analisa e pondera, 

coerentemente todas as informa<;oes que lhe foram concebidas, para chegar a uma resposta 

apropriada. Ele sabe o momenta exato de perguntar, de somente ouvir e de pensar. Ele esta 

preparado para aprender tudo o que lhe for passado e o momenta correto de abordar a outra parte. 

Na globaliza<;ao, com o aumento da concorrencia e a facilidade da informa<;ao, isso passou a ser 

mais importante ainda. 

Dentro da negocia<;ao internacional, o pensamento global e fundamental. Um executivo e 

empresa que nao possuam um raciocinio orientado globalmente, que nao estejam voltados para um 

mercado global, ou que nao estejam informados e atualizados com acontecimentos mundiais, estao 

destinados ao fracasso. MACHADO & MARTINELLI (2007) 

Para ACUFF (1993), "o planejamento e essencial ao desenrolar de urn born 

processo mundial da negocia9ao". 

3.4.1. Estilos e Perfil do negociadores 

Os negociadores desempenham diversos papeis : 

• Negociador Efetivo - conhece detalhadamente os fatos relacionados a negocia<;ao, 

responde as questoes que esclarecem os pontos e proporciona informa<;oes 

complementares, quando pedidas. E preciso, nao perde pontos fundamentais. Muitas 

vezes e insensivel as emo<;oes e sentimentos da outra parte. Podem perder-se nos 

detalhes. 

• Negociador analitico - apresenta os argumentos de maneira 16gica, buscando a 

implementa<;ao correta da estrategia. Busca a racionalidade de sua posi<;ao. Pode 

perder o foco na negocia<;ao, preocupando-se, somente, com os argumentos e 

contra-argumentos. Na maioria sao frios e sem sentimentos. 

• Negociador relativo - e o facilitador das rela<;oes, estabelece e mantem boas 

rela<;oes com os membros da outra parte. Envolve-se com o lado humano da 

negocia<;ao, perdendo o foco. 
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• Negociador intuitivo - tem habilidade para trazer ideias, novas caminhos e op96es 

potenciais. Enxerga claramente os pontos da negocia9ao e seus detalhes. Examina a 

negocia9ao em seu todo. Muitas vezes, nao e realista, com ideias fora do comum, 

sem ver os riscos envolvidos. Existe a dificuldade em controla-lo, pois a disciplina nao 

eo seu forte. MARTINELLI & ALMEIDA (1998). 

Urn gestor envolvido em uma negociagao deve estar sempre atualizado quanta a 

essas variagoes e, principalmente, dentro do contexto, o que ira definir seu estilo, 

facilitando ou dificultando a barganha com as outras partes envolvidas. Os 

negociadores podem assumir diversas posturas. Segundo SUEN (1997), elas sao: 

1. Agressiva - e uma caracterfstica do negociador que utiliza como 

"arma de ataque" a pressao e o poder. Esse pode nao obter 

sucesso em muitos pafses em urn contexto global. Seu perfil e de 

seguranga e certeza em todas as suas afirmag6es e ag6es. 

2. Colaborativa - e o negociador moderado, que buscar emocionar 

as outras partes, utilizando o sentimento como metoda. Esse 

pode nao obter sucesso, como o agressivo, em muitos pafses. 

As aliangas realizadas por esse profissional sao duradouras e 

bastante recomendadas. Muitas vezes e confundido com sua 

atividade. 

3. Persuasiva - e o negociador mestre na utilizagao da palavra. 

Ninguem mede e aplica os fonemas como esse indivfduo. Os 

argumentos sao precisos e nao dao margem a discussao ou 

duvidas. 0 persuasivo abusa de sua capacidade de 

comunicagao. Suas chances de sobrevivencia sao grandes na 

maioria dos pafses onde ira negociar. 
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Algumas caracterfsticas dos bons negociadores, segundo BAZERMAN (1998) 

• Boa prepara9ao 

• Empatia 

• Capacidade de ouvir e compreensao verbal 

• Boa percep9ao 

• lnforma9ao 

• Paciencia 

• Maturidade 

• Nao imediatismo 

• Equilibria emocional 

• Firmeza e cordialidade 

• Capacidade de administrar avan9os e recuos 

• Capacidade de evitar os jogos psicol6gicos 

• Capacidade de concentra9ao e dispersao, quando necessaria 

3.5. ETICA NAS NEGOCIACOES DAS CORPORACOES 

De acordo com FISHER (1997), "diante de tantas mudan9as que interferem 

no nosso dia-a-dia, alguns valores e princfpios basicos como a etica e a honestidade 

foram consolidados ativos valiosos que produzem melhores resultados na arte de 

negocia9ao a Iongo prazo, que somados a flexibilidade e confian9a, compoem os 

pi lares de uma negocia9ao de sucesso". 

As pessoas freqOentemente supoem que ha uma compensac;ao entre 

perseguir um bam resultado substantive e um bam relacionamento. N6s discordamos. Uma boa 

relac;ao de trabalho tende a facilitar um bam resultado substantive (para ambas as partes). Bans 

resultados substantives tendem a tornar uma boa relac;ao ainda melhor, porem se os problemas das 

pessoas persistirem, negocie-os - segundo seus pr6prios meritos. Exponha sua preocupac;ao a 

respeito do comportamento da outra parte e a discuta como se fosse uma diferenc;a substantiva. Evite 

julga-la e refutar suas motivac;oes. Proponha padr6es externos ou principios imparciais para 

determinar como lidar um com o outro e enfraquecer a concessao sob pressao. Componha sua 

discussao olhando adiante, e nao para tras, e influa na suposic;ao de que o outro lado nao pretende 

todas as conseqoencias que voce experimenta e que pode mudar de metoda se achar necessaria, 

seja etico. FISHER & URY (1994). 
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Urge a questao etica como diferencial competitive no ambiente corporative. As novas 

exigencias ditadas pelas leis de mercado obrigaram as companhias a remodelarem seus modelos de 

gestao. Essa verdade absoluta impacta de forma significativa no cotidiano dos executivos. Nessa 

reviravolta, um olhar diferenciado sabre a questao expoe e exige o predominio da etica em todas as 

nuances. A transparencia como estrategia para definir os direitos e deveres das pessoas envolvidas 

na condu<;ao dos neg6cios. Portanto, e fundamental conscientizar-se de que esse exercicio passa 

pelo repensar da etica. E, partindo dai, a governan<;a corporativa transformou-se numa importante 

vantagem para as companhias. De uma maneira geral, essas premissas estao quebrando 

paradigmas e redefinindo os processos nas organiza<;6es mais avan<;adas. 

A governan<;a corporativa incorporou-se a rotina empresarial e suscitou uma realidade 

inconteste: etica e transparencia sao definitivamente um fator de sucesso do neg6cio. As gestoes 

tiveram de se converter a cristalinidade sob pena de ser atropelada pela reinven<;ao de novas 

praticas, e sucumbir diante da competi<;ao cada vez mais acirrada. 0 executivo moderno necessita 

ser multidisciplinar ou como se diz popularmente, jogar em todas as posi<;oes. lncentivar esse 

comportamento assegura dignidade as empresas, garante sustentabilidade aos neg6cios, e revitaliza 

o compromisso com a etica e cidadania. Esses preceitos necessitam estar sob o dominio do 

profissional que esta a frente do neg6cio. CARDOZO ( 2006) 

Ha uma questao, especificamente etica, que parece ser absolutamente fundamental. Os 

costumes mudam e o que ontem era considerado errado hoje pode ser aceito, assim como o que e 

aceito entre os indios do Xingu pode ser rejeitado em 

outros lugares, do mesmo pais ate. A etica nao seria entao uma simples listagem das conven<;oes 

sociais provis6rias? 

Se fosse assim, o que seria um comportamento correto em etica? Nao seria nada mais do 

que um comportamento adequado aos costumes vigentes, e, enquanto vigentes, isto e, enquanto 

estes costumes tivessem for<;a para coagir moralmente, o que aqui quer dizer, socialmente. Quem se 

comportasse de maneira discrepante, divergindo dos costumes aceitos e respeitados, estaria no erro, 

pelo menos enquanto a maioria da sociedade ainda nao adotasse o comportamento ou o costume 

diferente. Quer dizer: esta a<;ao seria errada apenas enquanto ela nao representasse um novo 

comportamento vigente. VALLS (1986) 

A etica deve nortear as negocia<;oes, pois representa o equilibria das rela<;oes e o limite do 

moral e do imoral, do passive! e do impassive!. Existem negociadores eticos e outros nao tao eticos. 

0 meio e importante, mas veneer a qualquer custo e fazer negocia<;ao uma vez s6. Se o negociador 

quer veneer a todo custo, sem se preocupar com o outro, certamente, essa nao vai ser uma rela<;ao 

duradoura. Ele pode fechar um contrato e nunca mais fecha outro, houve na outra parte um 

sentimento de perda e de que foi enganado. Negocia<;ao e tambem uma troca de sentimentos, em 

que e importante a sensa<;ao final de vit6ria. MATOS (2007) 
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3.5.1 lnteresses mais comuns na arte de negociar 

0 negociador que esta interessado apenas na satisfac;ao dos seus propnos interesses, 

mesmo que isso represente danos para o outro lado, esta e a "postura ganha/perde"; onde o 

importante e levar vantagem em tudo. Os negociadores deste estilo nao tern remorsos nem princfpios 

eticos, em suas negociac;oes utilizam, sobretudo, barganhas de propostas, sem entender a 

substancia das questoes que estao sendo negociadas. 

Eventualmente e possfvel encontrar a postura "perde/perde", que e a do negociador que nao 

se importa de perder desde que o outro tambem perca. 0 mais importante e prejudicar o outro, e nao 

obter qualquer vantagem para si proprio, este tipo de interesse em uma negociac;ao e praticamente 

inexistente. 

0 negociador que parte do princfpio de que um born acordo e aquele que satisfaz os 

interesses de ambos os Iadas. Que e possfvel encontrar alternativas de ganho comum, pois os 

negociadores nao sao inimigos, mas sim solucionadores de problemas comuns. Sao pessoas que 

agem para encontrar pontos de converg€mcia, por mais diffcil que seja, pensa que um born neg6cio 

deve atender os interesses de todos os negociadores envolvidos, esta e a postura "ganha/ganha". 

0 desfecho "ganha/ganha" e o mais diffcil de ser obtido, pois exige bastante competencia. 

Nao e somente uma questao de postura ou boas intenc;oes. 0 negociador deve conhecer truques, 

ardis e taticas sujas dos negociadores ganha/perde e perde/perde; saber como encara-los de forma 

positiva; saber identificar e lutar por objetivos que atendam aos interesses legftimos das partes; saber 

manter o born relacionamento, mesmo nas situac;oes de grande tensao, separando as pessoas dos 

problemas decorrentes da negociac;ao; encontrar alternativas que atendam aos interesses legftimos 

das partes; saber construir criterios objetivos para escolher entre as alternativas, de forma que os 

interesses das partes sejam satisfeitos. WANDERLEY (1998). 

Estao ocorrendo mudanc;as nao s6 no que chama de quantidade de negociac;ao, mas 

tambem no estilo de negociar. Por tradic;ao, a negociac;ao tinha uma caracterfstica intrfnseca de 

"ganha-perde" era considerada como apenas outra forma de guerra. No entanto, as pessoas estao 

cada vez mais buscando metodos para chegar a soluc;oes de beneffcio mutua o "ganha-ganha". 

Mesmo as maiores companhias do mundo estao descobrindo que precisam negociar de modo 

cooperative, para competir no mercado de hoje, voce precisa cooperar, ou melhor, negociar de 

maneira cooperativa, cita URY (1999) 

URY (1999), "tambem salienta que o desafio para o negociador nao e s6 

entender a cultura do outro, mas tambem e principalmente a sua. E comum nao 

termos consciencia de nossas caracterfsticas". 
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3.5.2. A administrac;ao de conflitos no processo de negociac;ao 

Existem interesses conflitantes e comuns em todas as negociac;oes, porem o objetivo e 

minimiza-los ou ate mesmo finda-los em uma negociac;ao, de modo que essas diferen(_(as sejam 

deixadas de lade e a satisfac;ao possa ser atingida. Dessa forma, todos n6s estamos em constante 

negocia'.(ao, para nosso beneficia, de outros ou de ambas as partes. Portanto, a negocia'.(ao esta 

aberta sempre que uma parte busca satisfa(_(ao, isto nos diz MATOS (1989). 

Para FISHER (1997), "quando surge urn conflito entre as partes que estao 

negociando, a melhor ideia e fazer urn intervale, dizendo explicitamente: "Parece-me 

que a discussao esta se tornando demasiado emotiva, talvez eu esteja me 

exaltando, vamos nos dar algum tempo para pensar no caso". 

Para uma eficaz resoluc;ao dos conflitos e preciso compatibilizar alguns 

passos a serem seguidos, conhecer e aplicar alguns saberes e, tambem, definir o 

estilo a ser adotado. 

De acordo com NASCIMENTO (2002), os seguintes passos sao considerados 

de suma importancia: 

a) criar uma atmosfera afetiva; 

b) esclarecer as percepc;oes; 

c) focalizar em necessidades individuais e compartilhadas; 

d) construir urn poder positive e compartilhado; 

e) olhar para o futuro e, em seguida, aprender como passado; 

f) gerar opc;oes de ganhos mutuos; 

g) desenvolver passos para a ac;ao a ser efetivada; 

h) estabelecer acordos de beneffcios mutuos. 

Algumas habilidades para administrar conflitos: 

1. Saber comunicar - . sem dialogo nao ha comunicac;ao nem soluc;ao possfvel para 

os problemas; . a maioria dos erros, omissoes, irritac;oes, atrasos e conflitos e 

causada por uma comunicac;ao inadequada. 

2. Saber ouvir- ouvir ativamente, pois metas e intenc;oes nao compreendidas levam 

sempre a uma resoluc;ao sem sucesso; demonstrar interesse genufno pela pessoa 
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que fala e pelo assunto; evitar criticar ou tentar dirigir a conversa; adotar uma 

posi<;ao afirmativa, mostrando respeito pela outra pessoa. 

3. Saber perguntar - e uma outra faceta do ouvir ativamente, pais quem pergunta 

conduz a conversa. Quanta ao estilo a ser adotado, e recomendavel adotar urn estilo 

que leve a solu<;ao do conflito da forma mais pacifica possfvel. 0 que vai definir 

seu atual estilo de administrar conflitos esta diretamente ligado a duas importantes 

caracterfsticas de comportamento: assertividade e coopera<;ao. 

Cita MARTINELLI ( 1998), "que podemos administrar determinados conflitos 

presentes nas organiza<;6es, contemplando os interesses das partes envolvidas no 

conflito e buscando urn resultado benefico para todas as partes envolvidas." 

0 manejo de situac;:oes de conflito e essencial para as pessoas e as organizac;:oes como fonte 

geradora de mudanc;:as, pais das tensoes conflitivas, dos diferentes interesses das partes envolvidas 

e que nascem oportunidades de crescimento mutua. lnumeros fatores podem influenciar o surgimento 

do conflito, nao ficando restrito as questoes relacionadas ao trabalho ou a estrutura organizacional. 

Os mais comuns sao as diferenc;:as individuais, os diversos niveis de competencia interpessoal, as 

diferentes visoes de mundo, entre outros. Nao devemos esquecer que somas seres com capacidade 

e habilidade para ouvir e entender melhor nossos semelhantes. Com esta postura, silenciamos nossa 

voz interna e deixamos crescer a voz do outro, permitindo que soe clara dentro de n6s. 0 desejo mais 

profunda do corac;:ao humano e o de ser compreendido, e perceber isto, e possibilitar um processo 

eficaz de comunicac;:ao. NASCIMENTO (2002). 
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4 CONSIDERACOES FINAlS: 

Um dos elementos que devem ser observados no processo de negocia<;ao 

sao os conceitos das variaveis basicas. Desta forma, uma negocia<;ao deve 

apresentar, independente de seu objetivo e de sua importancia, pelo menos duas 

das tres variaveis basicas da negocia<;ao isto e: poder, tempo e informa<;ao. 

Sobre o todo pesquisado, considera-se que muitas vezes, nas PMES 

(pequenas e medias empresas), se torna um pouco diflcil implementar as regras de 

negocia<;ao, porque a empresa, muitas vezes nao investe neste tipo de 

conhecimento e tambem este tema nao tern relevancia para os dirigentes, porem e 

de total importancia para qualquer tipo de negocia<;ao , principalmente nas pequenas 

empresas, pois praticamente todos os funcionarios estao negociando a todo tempo. 

Saliento que, na praxis da negocia<;ao no mundo globalizado, ainda o Brasil 

nao tern o seu devido espa<;o, muitas empresas brasileiras ainda nao se 

internacionalizaram, estao se preparando para isto. Os pianos de incentivo do 

governo tanto na exporta<;ao quanto importa<;ao ainda sao muito precarios, qualquer 

mudan<;a governamental desestrutura muitos segmentos e atinge muitas empresas. 

Determinados paises ate impoem formas de negociar com as empresas 

brasileiras, e se voce possui um sistema de negocia<;ao dentro da sua empresa, tern 

que se adaptar para adquirir determinado produto/servi<;o, mesmo nao concordado 

com a negocia<;ao, porque corre-se o risco de ficar sem o produto/servi<;o. lsto, 

ocorre devido a falta de credibilidade de determinados paises em empresas 

brasileiras, a presen<;a de um intermedia<;6es, poderao facilitar as negocia<;6es. 

Outro fator que influencia muito as negocia<;6es de um pais, e a burocracia. Tudo 

afeta, greves dos funcionarios da receita, instabilidade economica em determinados 

segmentos, carga tributaria elevada e falta de comprometimento das pessoas 

envolvidas no processo, isto se deve ao fato da falta de informa<;ao, cultura e etica . 

Por isto, concordo que sem comunica<;ao eficaz e adequada a todos os 

envolvidos no processo, jamais existira uma negocia<;ao efetiva. Os lideres devem 

sempre deixar bern claro determinados pontos: aonde queremos chegar ? como 

iremos chegar? E motivar toda a equipe com metas atingiveis. Depois, tambem 

24 



passar as informac;6es , se foram positivas ou negativas, e juntos verificarem o 

porque e a necessidade de onde deve ser mudado, com certeza o funcionario se 

empenhara muito mais no desenvolvimento de suas atividades. 

Um processo de negociac;ao bern conduzido nao faz somente um vencedor, 

mas gera condic;oes de satisfazer todas as pessoas envolvidas com os resultados 

atingidos. 

0 grande especialista em negociac;ao da atualidade WILLIAM URY, " 

assegura que a nossa vantagem competitiva eo born relacionamento ". 
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6 ANEXO 

Um teste: QUALE A SUA HABILIDADE COMO NEGOCIADOR? 

Uma auto-avaliac;ao e extremamente util em qualquer processo de desenvolvimento 

pessoal. Entretanto, se voce puder contar com a colaborac;ao de uma ou mais 

pessoas que o conhec;am bern ou, melhor ainda, que negociem com voce, os 

beneffcios serao muito maiores. Assim de uma c6pia do questionario abaixo a estas 

pessoas, enquanto voce, paralelamente, o responde. Depois, reuna-se com elas 

para tirar duvidas, verificar divergencias e procurar chegar a um acordo. 

De grau 3 se a resposta se aplica a voce frequentemente, grau 2 se as vezes 

e grau 1 se raramente se aplica a voce. 

QUESTIONARIO 3 2 1 

1. Voce prepara as suas negociac;oes ? 

2. Quando prepara a negociac;ao, voce tern em vista sua 6tica e 

a do outre negociador? 

3. Voce identifica os interesses comuns e conflitantes? 

4. Na preparac;ao, voce identifica todos OS pontes a serem 

negociados e define as margens de negociac;ao para cada um 

deles? 

5. Voce tern expectativas positivas e estabelece objetivos 

desafiadores ao definir as margens de negociac;ao? 

6. Voce busca de forma consistente, perseverante e com 

flexibilidade os seus objetivos desejaveis? 

7. Consegue conviver e superar as situac;oes de ambiguidade, 

tensao e stress? 

8. Quando estabelece as margens de negociac;ao, leva em 

considerac;ao a MADI - Melhor alternativa disponfvel no caso 

de um impasse, sua e do outre lado? 

9. ldentifica OS possfveis temores do outre negociador, 

29 



sobretudo em relac;ao as pessoas importantes para ele? 

1 O.Voce negocia levan do em conta o estilo comportamental de 

outro negociador? 

11. Voce analisa e faz o balanc;o da situac;ao de poder 

(capacidade de influenciar) sua e da outra parte? 

12. Quando negocia, voce leva em considerac;ao os tempos-

limite de cada lado, isto e, os prazos em que as partes tern de, 

necessariamente, fechar a negociac;ao? 

13. Procura encontrar alternativas que atendam aos interesses 

das partes? 

14. Voce considera a negociac;ao como urn processo e segue 

as etapas deste processo? 

15. Separa as pessoas dos problemas, is to e, ataca OS 

problemas e nao as pessoas? 

16. Procura criar urn clima positivo e gerar confianc;a? 

17. No encontro com o outro lado, voce testa os pressupostos 

adotados na preparac;ao, entre eles, necessidades, 

expectativas, interesses e valores? 

18. Na negociac;ao procura primeiro entender a situac;ao pela 

6tica do outro e s6 entao se fazer entender, isto e, apresentar a 

sua posic;ao e justificativas? 

19. Prepara as perguntas e outras formas de obter informac;ao 

tendo em vista o que pretende saber, como conseguir a 

informac;ao e a utilizac;ao da informac;ao obtida? 

20. Procura identificar as taticas utilizadas pelo outro 

negociador? 

21. Negocia considerando que mais importante do que aquila 

que se faz e a resposta que se obtem pelo que se faz, ou seja, 

esta atento as respostas que recebe da outra parte? 

22. Faz a apresentac;ao das suas ideias e propostas mostrando 

soluc;oes e beneficios para a outra parte? 

23. Considera que as dificuldades e os problemas surgidos na 
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negocia<;ao podem ser oportunidades e nao amea<;as? 

24. Planeja como e quando fazer concessoes? 

25. Antes de buscar uma safda para as situa<;oes de impasse, 

procura identificar as suas causas? 

26. Considera a possibilidade de que o desfecho da negocia<;ao 

atenda aos interesses das partes? 

27. Procura identificar todas as consequencias positivas e 

negativas do acordo a que chegou? 

28. Voce cumpre o que promete? 

29. Leva em considera<;ao que a negocia<;ao s6 acaba quando 

o acordo foi cumprido e nao quando foi firmado? 

30. ldentifica os pontos positives e negatives na condu<;ao da 

negocia<;ao e procura aprender com seus acertos e erros? 

TOTAL DE GADA COLUNA 

TOTAL GERAL 

lnterpreta~ao: 

Entre 75 e 90 - Existe uma alta probabilidade de que voce seja um excelente 

negociador. Voce pensa e age para obter resultados expressivos, preparando-se 

adequadamente, conduzindo a negocia<;ao com propriedade e estando atento a todo 

o processo de cumprimento do que foi acordado. Preocupa-se com a floresta e com 

as arvores, isto e, ve a situa<;ao de uma forma global, identificando 0 que e relevante 

em cada contexte. De qualquer forma, lembre-se de que sempre ha espa<;o para 

melhorar. E tambem de que alguem nao e excelente, mas sim esta excelente. lsso 

quer dizer que o processo de autodesenvolvimento deve ser continuo. 
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Entre 55 e 74- Voce e urn negociador razoavel, negocia mais centrado em voce 

mesmo. Possivelmente voce negocia mais com base na barganha de propostas do 

que na soluc;ao de problemas. Normalmente nao chega a desfechos que atendam 

aos interesses das partes e provavelmente tern urn grau menor de flexibilidade, tenta 

impor ou acaba concedendo mais do que devia. Verifique as suas respostas e veja 

onde pode melhorar. 

Entre 30 e 54 - Nem tudo esta perdido, mas existe urn Iongo caminho a percorrer 

que, entretanto, com toda a certeza lhe trara muitos beneffcios, seja na sua vida 

pessoal, seja no profissional. Talvez voce nao tenha efetivamente se dado conta da 

importancia da negociac;ao na sua vida ou, quem sabe, s6 agora voce esta 

comec;ando a entender. De qualquer forma, boa sorte. A jornada e longa. 

Repita este teste de tempos em tempos para verificar como esta a sua evoluc;ao. E 

mais: construa voce mesmo urn teste com aqueles pontes que considera 

importantes e utilize-c. Na realidade, fac;a urn check list dos pontes relevantes que 

devem ser seguidos em toda e qualquer negociac;ao. 
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