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pelo LinkedIn commais de
2mil profissionais. Apesar de
registrar omaior índice no
quesitomedo entre os oito
países pesquisados pela rede
social, o Brasil foi o terceiro
mais confiante (38%).
Além disso, 28% compararam
a uma partida de tênis, em
que duas pessoas em condições
iguais competem em uma
disputa organizada e, após
várias rodadas, o melhor vence.

Já 24% compararam a
uma dança (os dois executam
passos coreografados),
16% ao pôquer (jogadores
conhecidos ou não realizam
jogadas baseadas em informações
incompletas e usando
diferentes táticas, como blefar)
e somente 5% dos entrevistados
associaram a uma tourada
(conflito desorganizado
até que um, inevitavelmente,
acabe com o outro).

E você, como tem negociado
na vida e no trabalho?
Blefando ou acertando a bola
no ponto ideal da quadra?
Dando passos bem ensaiados,
mantendo o objetivo no
ritmo, ou agindo como um

touro, ávido paramachucar
e derrubar quem o irrita?

Pode ser útil aproveitar
as dicas de quem entende
do assunto para trocar medo
por confiança e obter o que
se chama de win-win situation
(ou situação ganha-ganha),
em que os dois lados ficam
satisfeitos, saem vitoriosos.
Ser influente. Você tem

uma expectativa, um objetivo,
e quer fazer com que o outro
compartilhe damesma opinião.
O ideal é que ele também

colha benefícios com isso,
que exista uma percepção
positiva de valor. “Utilizar
elementos que façam
sentido aos dois lados é
um ótimo começo”, avisa
Fábio. “Porque não fico querendo
sóme autoafirmar sobre o
outro, eu tenho informação
relevante para influenciá-lo,
e informação é poder.
Em compensação, os acordos
do tipo lose-lose são o pior
dosmundos”, completa
Pedro Smolka, advogado
comMBA emMarketing e
diretor-geral da Esamc.
Por exemplo, não dá para
uma vendedora elogiar a roupa
que a cliente está provando
se é visível que o zíper nem
fechou até o fim. Uma perderá a
venda e a outra ficará frustrada.
Com empatia, por favor.

“É essencial adaptarmos nosso
discurso para a pessoa que
queremos persuadir, nos colocando
na posição dela, olhando também
do ponto de vista dela, falando
dentro do universo dela”, ensina
o palestrante de comunicação
argumentativa Tarcísio de
Oliveira, bacharel em Comunicação

“Sejaflexível,
nãofalso,
criandoassim
conexãoeo
direitode
proporalgo
diferente”
FÁBIOTORRES,DOBNIBRASIL



“Éessencial
adaptarmos
nossodiscurso
paraapessoa
quequeremos
persuadir,falar
doseu
universo”
TARCÍSIODEOLIVEIRA,PALESTRANTE

COMPORTAMENTO

Social e Filosofia, com
pós-graduação emMarketing. “E
isso, muitas vezes é esquecido”,
observa. Nas palavras de Fábio:
“Ser flexível, não falso, criando
assim conexão e conquistando o
direito de propor algo diferente do
que a pessoa conhece ou faz”.
Preparação é essencial. Se for

benfeita, o resultado positivo é
praticamente certo, segundo Pedro.
“Isso inclui passar credibilidade
pelo conhecimento do assunto

e pela apresentação pessoal;
pesquisar com o que você concorre,
para ter uma argumentação
válida, logicamente dentro da
ética. O jeitinho brasileiro tem
de ser abolido comométodo
de negociação”, orienta.
Ter coerência com o que sente.

Coloque seu coração naquilo que
diz. “A persuasão pode
estar baseada numa
técnica, e é preciso
ter uma estratégia
de ação, mas nada
terá força se você
nãomostrar que
acredita no que
propõe”, lembra o
diretor da faculdade. “A
verdade émuito
importante. Sem ela,
sua linguagem corporal
estará jogando contra,
produzindo
dissonância na
comunicação,
pois serão
apenas
palavras
jogadas ao
vento”,
complementa
Tarcísio.

Pode surgir uma ideia nova.
“Se um grupo de 15 alunos tem
uma ideia ou segue alguém, sempre
procuro ouvir tudo, explorando os
ângulos e consequências daquilo”,
comenta Pedro. Porque podem
estar trazendo um problema ou uma
inovação. Se for uma discussão



“Ojeitinhobrasileirotemde
serabolidocomoum
métododenegociação”
PEDROSMOLKA,DIRETOR-GERALDAESAMC
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produtiva, terá desdobramento,
conforme frisa a presidente da
Petrobras Graça Foster. “A única
coisa que não tolero quando reúno
um grupo para discutir uma questão
é ouvir não, isso não funciona”,
disse ela, que figura entre as
mulheresmais poderosas do
mundo, no CEO Summit, seminário
para empreendedores, que ocorreu
há poucas semanas em São Paulo.
Ativar necessidades latentes.

Outra técnica útil é a Solution
Selling, que foca em oferecer
soluções ao outro, para problemas
que talvez ele nem saiba que tem.
“Em 90% do tempo, as pessoas
estão com necessidades latentes”,
diz Fábio. “Então, em vez de eu
querer convencer meu filho
adolescente a jantar fora comigo
dando osmotivos que valorizo,
procuro descobrir algum desejo

dele que essa saída possa
satisfazer. Pergunto, por exemplo,
de que ele está sentindo saudade
de comer e aí proponho um
restaurante que sirva aquilo. Esse
motivador aumentaminhas chances
de ouvir fechado, pai. E temmais: se
você convive com a outra pessoa,
como no caso de pai e filho, tem
bastidores do que ela gosta, o que
facilita fechar bons acordos”,
continua o expert.
Vale partir para a ameaça? Você

temmais ummotivo para assistir
pela primeira ou quinta vez à saga
do Poderoso Chefão. Estudo
americano da Escola de Negócios
da Universidade Stanford, publicado
no Journal of Applied Psychology,
afirma que as táticas ameaçadoras
domafiosomais famoso de todos
os tempos podem ser úteis em
qualquer negociação: desde

comprar uma tevê de ponta para ver
a Copa do Mundo até barganhar com
o irmão um rolê namelhor bicicleta
da casa (a dele!). Segundo os
pesquisadores, o outro lado tende
amelhorar as condições se você
demonstrar intenção de desistir.
E se ocorrer o inverso, ou seja,
você for colocado contra a parede?
Encare como parte do jogo, suporte
a pressão, enquanto avalia o
alcance da ameaça, e reaja sem
perder a calma para que a conversa
caminhe na direção de um bom
acordo. Quem nunca ouviu de um
vendedor esse é o último da loja e há
outros interessados?
Tempo esgotado. E se não der

mais para negociar... Digamos que
seu filho não goste de comer fígado
nem de tomar injeção, mas está
carente de ferro ou doente.
Embora a necessidade latente
domenino sejamanter distância
dos dois, precisará obedecê-la e
pronto. Esforçou-se para vender
algo ao cliente e ouviu várias
negativas? Chá de simancol,
em dose única. Já tentou de
todas as formas argumentar que
merece um aumento ao diretor,
que continua irredutível? Prepare
seu currículo e vá ser feliz! ●



Se pararmos para pensar,
negociamosmuito sobre tudo,
o tempo todo. Nosso dinheiro,
que vem e que vai quase na
velocidade da luz. Nossos
sonhos e vontades, como a de
ter uma casa linda ou de fazer
viagens incríveis. Os bens
materiais ultranecessários que
desejamos e, de quebra,
alguns luxos. Negociamos
ainda decisões cruciais, como
casar de papel passado ou não.

“Essa é uma arte
da vida, não a usamos apenas
profissionalmente”, afirma
Fábio Torres, diretor executivo
da Cuiddar Negociação e
Vendas, comMBA em gestão
empresarial, e coordenador
de educação nacional do
Business Network International
(BNI) Brasil, que também
atua emSantos.

Negociamos com chefes e
clientes, mas também com
parceiros amorosos, filhos,
pais, mecânicos, bancos,
consultor de seguros, babás e
secretárias do lar, equipes de
trabalho, professores
(especialmente quando não
concordamos com as notas!) e,
principalmente, com a gente
mesmo. Aliás, segundo Fábio,
um bom negociador descobre
primeiro o que ele quer almejar
e por quê: “Só assim estará
seguro e terá argumentos
para persuadir, o que émuito
melhor do que convencer”.

E olha que interessante:
a origem do termo remonta ao
latim negocium, palavra
formada pela junção de nec
(nem, não) + ocium (ócio,
repouso). Portanto, seu significado
estrito é o de atividade difícil,

trabalhosa. Fazemos isso quase
que intuitivamente desde os
primeiros dias da nossa existência.

Vamos combinar que o
choro do bebê é uma forma
eficientíssima de negociar
um poucomais de atenção...
Só que crescemos e não
podemosmais chorar na frente
do cliente para comprar nosso
serviço, nem para a pessoa
amada ficar do nosso lado,
muitomenos diante do
orçamento salgado apresentado
pelo “homem damáquina
de lavar”. Sim, atividade ardilosa,
como o latim indica.

Tanto que 21% dos brasileiros
confessaram sentir medo
frente às negociações de
carreira, como pedir aumento
ou fechar um negócio, e 20%
ficam ansiosos, segundo
levantamento feito em 2012
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POR JOYCE MOYSÉS

VENDABEMOSEUPEIXE
Tenhaargumentos, turbine seupoder depersuadir, aja comsegurança e, aomesmo tempo,
flexibilidade. E consiga (quase) tudo oquedeseja nessa vida
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