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Introdução: 

O sucesso na vida depende do sucesso das negociações. 

Toda a gente negoceia alguma coisa todos os dias, mesmo quando não se apercebe que o 

está a fazer. As negociações não devem ser feitas pelos lucros, pelos ganhos pessoais ou pelo poder 

de mandar, mas antes pela produção e pela cooperação. 

A negociação depende da comunicação. Ocorre entre indivíduos que agem, por si próprios 

ou como representantes de grupos organizados e, por isso, pode ser considerada um elemento do 

comportamento humano. Assim este trabalho irá falar sobre como se consegue realizar uma boa 

negociação e para que serve a argumentação. 
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Negociação 

O que é? 

A negociação é o processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo agradável 

sobre diferentes ideias e necessidade.  

Negociação é o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor 

resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram 

ouvidas, tiveram oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do 

que a soma das contribuições individuais. 

Deste modo, é inegável que a arte de negociar está presente em boa parte dos momentos 

da vida, desde quem vai ao mercado comprar carne à decisões de grandes investimentos. As 

decisões que são derivadas das negociações são diretamente ligadas ao bem-estar das pessoas, e é 

óbvio que isto é real também para a conclusão das negociações das quais estas pessoas fazem 

parte. 

A esfera das negociações sempre necessariamente estão em mudança. Pressupostos de 

hoje podem não mais ser válidos amanhã. E também o próprio potencial negociador deve estar 

sempre em busca incansável de desenvolvimento, para que por consequência possam antecipar-se 

as mudanças, administrando-as favoravelmente. 

Assim para fazer-mos uma boa negociação é preciso passar por várias partes como: 
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Preparação 

 

A preparação é o Princípio Básico da Negociação, isto é, sendo a negociação uma arte 

baseada na tentativa de conciliar o que é bom para uma parte, com o que é bom para a outra 

parte, não há vencedores nem perdedores, o resultado de uma negociação é o resultado 

SATISFATÓRIO para ambas as partes ou FRACASSO. É preciso estar bem preparado, atento e 

flexível. 

Assim podemos dizer que a Preparação - é o planeamento inicial. O outro negociador ainda 

não está presente. 

Nessa fase é feito um histórico das relações entre as partes; são listados os nossos 

objetivos ideais e reais (o máximo desejável e o mínimo necessário, sob nosso ponto 

de vista); faz-se o levantamento das necessidades, motivações e expectativas da outra 

parte; executa-se o planeamento das concessões (as mais importantes devem ser 

feitas por último); planeja-se a solução para os eventuais conflitos e impasses; e 

programa-se o encontro que se dará na etapa seguinte. 

Nesta primeira fase a “preparação” temos que ter habilidades necessárias isto é, temos que 

ter capacidade de definir vários objetivos e ser flexível quanto a alguns deles; ter a capacidade de 

explorar as possibilidades de uma vasta gama de opções; ter boa preparação; ter a capacidade de 

escutar e questionar o outro lado; e ter a capacidade de distinguir prioridades. 

Na preparação temos que distinguir os vários tipos de negociação, existindo três tipos: 

Gerenciais ou do Dia-a-Dia: 

 Âmbito interno das empresas. 

Comerciais: 

 Relação inter-empresas. 

Jurídicas: 

 No âmbito do governo. 

Nesta fase para fazer – mos um bom negocio temos que escolher um bom representante 

assim temos sempre que nos lembrar, ” Utilize sempre um representante. Ele tem no mínimo mais 

experiência que você.”. 

 A preparação tem vários objetivos, estes são: 

Ter Metas Claras e Estabelecer Prioridades: 

o Fazer uma lista de todos os seus objetivos (desejos). 
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 Dividi-los em 3 grupos: 

 Ideais 

 Realistas 

 Necessário para a negociação não ser um fracasso 

o Disponha-os em ordem de prioridade a partir da real necessidade de 

cada objetivo. 

o Atribua pesos a cada objetivo identificado 

o Essa tabulação o ajudará no momento de fazer concessões. 

Objetivo da Preparação: 

o Fortalecimento de sua argumentação; 

o Enfraquecimento dos argumentos do oponente. 

Temos que nos preparar bem assim temos que ter em conta a argumentação, ou seja : 

o Lógica é Fundamental! 

o Defina seu caminho lógico: 

o Dedutivo: A base é um conjunto de premissas; 

o Indutivo: A base são exemplos de experiência passada. 

 

Assim podemos fazer um síntese isto é podemos dividir esta etapa em 38 fases: 

1. Bons negociadores sabem como “ler” as necessidades do outro lado. 

2. É quase impossível para um negociador estar totalmente preparado. 

3. Comece por visualizar possíveis ganhos, não perdas. 

4. Pratique para melhorar suas habilidades. 

5. Quando negociar, esteja preparado para um acordo. 

6. Formule sua estratégia de acordo com o tipo de negociação. 

7. Defina com clareza as atribuições do representante. 

8. Tenha clara suas prioridades: ceda em questões secundárias. 

9. Não se precipite. Você pode se arrepender depois. 

10. Ser flexível é um sinal de força, não de fraqueza. 

11. Faça uma lista de seus objetivos, em ordem de prioridade. 

12. Expresse cada objetivo em uma frase simples. 
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13. Identifique os pontos que são passíveis de acordo. 

14. Abandone qualquer objetivo fantasioso antes de negociar. 

15. Recolha toda informação relevante para a negociação. 

16. Participe como observador em negociações de outras pessoas. 

17. Estude biografias de negociadores famosos. 

18. Fale com pessoas que conhecem quem está no outro lado. 

19. Seus oponentes podem ter intenções dissimuladas. 

20. Teste suas suposições sobre os oponentes durante a negociação. 

21. Pesquise com antecedência quem representará o outro lado. 

22. Se possível fale com equipes que tenham negociado com seu oponente. 

23. Sua estratégia deve ser sempre simples e flexível. 

24. Esconda sua frustração e não demonstre emoções. 

25. Prepare um cronograma de discussões e ensaio das táticas. 

26. Vista roupas elegantes, confortáveis e razoavelmente conservadoras. 

27. Pratique ficar em silêncio numa mesa de negociação. 

28. Tente impor a pauta. Ela influenciará o resto da negociação. 

29. Chegue um pouco mais cedo para parecer eficiente e à vontade. 

30. Escreva a pauta de forma simples e determine tempo para cada tópico. 

31. Não conduza negociações por mais de 2 horas sem intervalo. 

32. Mantenha um relógio na parede para que todos saibam as horas. 

33. Não revele todas as suas táticas de uma só vez ao negociar. 

34. Assegure que as partes tenham acesso a linhas telefônicas privativas. 

35. Leve os dados de sua empresa em ambiente seguro (Laptop próprio). 

36. O Líder deve poder olhar nos olhos dos principais oponentes. 

37. Acomode seu Linha Dura longe do equivalente do outro lado. 
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Contacto, apresentação e abordagem 

O primeiro momento é o da aproximação. Neste instante, muita coisa pode estabelecer-se, 
tal como as atitudes, simpatias ou antipatias mútuas. 

Dá para perceber se os comportamentos estão a ser hostis ou amigáveis, e se os oponentes 
estão bem preparados e a levar a reunião a sério. É um momento importante para ganhar a 
simpatia do interlocutor ou para evitar a antipatia. Procure estabelecer o melhor ambiente para o 
início do processo. 

Técnicas de aproximação: 

Sorria, ao sorrir estamos a dar uma perspetiva de que nos importamos com as pessoas, 
apagando assim sentimentos negativos. O sorriso já há muito tempo que é uma forma de 
comunicar com estranhos mostrando assim, que a nossa intenção é boa, ou seja, um sorriso é uma 
das suas melhores ferramentas para que possa demonstrar que a sua proposta não visa prejudicar. 

Adote uma postura aberta, se você colocar os braços por trás das costas demonstra estar 
mais relaxado e recetivo, estar com os braços estendidos do lado do corpo também indica 
recetividade. Cruzar os braços e prende-los junto ao corpo faz com que você pareça fechado e 
insensível. Nunca vire as costas é a postura mais fechada que pode ter. 

Aproxime-se, para comunicar o seu interesse e a sua disposição para ouvir, é importante 
que se incline e não se afaste. A proximidade comunica uma mensagem de ligação, dessa forma, 
quando, por exemplo, você se senta numa cadeira ao lado de quem esta conversando consigo e se 
inclina um pouco para ela, evidencia que se importa com o que esta diz. Se em vez disso, se fizer o 
contrário afastando-se dela e virando-lhe as costas esta a dar a entender que está apenas 
parcialmente interessado na conversa. 

Mantenha um contacto físico, um abraço (quando for oportuno), um aperto de mão, ou até 
uma palmadinha nas costas demonstra que você se importa com a pessoa em questão, transmite 
interesse e afetividade de uma forma aceitável, a palmadinha nas costas pode até reduzir um 
conflito ou melhorar as negociações quando as palavras parecerem não ajudar. 

Mantenha um contacto visual, ao manter um contacto visual você dá a entender que é 
digno de confiança. Ao desviar o olhar pode estar a dar entender que as pessoas não são 
importantes para você e que o que diz pode não ser totalmente verdade, ou que está a esconder 
algo. No caso de você discordar da pessoa não olhe para outro lado enquanto ela fala, assim estará 
transmitindo que não está interessado no que esta fala, ou quando ela faz uma pergunta, se você 
se recusar a olhar para ela está sugerindo que tem algo a ocultar. 

Concorde, Consentir com a cabeça é sinal de que você esta processando a conversa, apesar 
de que se você estiver sempre a fazê-lo pode ser confundido com aceitação, desta forma é 
recomendável que acompanho o consentimento com afirmações quando for proveitoso. 
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Conhecimento: 

 

O objetivo básico desta fase é detectar necessidades, espectativas, motivações da outra 

parte, para que quando na presença destes, quanto mais se ouvir mais informações se obtém.  

Quanto menos se opinar ou avaliar o que a outra parte tem a dizer melhor, assim evitam-se 

os conflitos pela discordância de ambas as partes. Haverá oportunidades noutras etapas de se 

esclarecer o nosso ponto de vista. 

Nesta fase o principal objetivo é ficar a “saber”, isto é, temos que tentar detectar 

necessidades, espectativas, motivações da outra parte, para que quando na presença destes, 

conseguirmos atender às suas espectativas, porque quanto mais se ouvir mais informações se 

obtém. 

 

Quanto menos darmos a nossa opinião ou avaliarmos o que a outra parte tem a dizer 

melhor, assim evitam-se os conflitos pelo desacordo de ambas as partes. Porque também existiram 

oportunidades noutras etapas de clarificarmos o nosso ponto de vista. 

 

Podemos iniciar esta etapa da seguinte maneira: 

Na etapa inicial temos que ter em atenção que antes de se falar acerca das nossas ideias 

deve-se ouvir o ponto de vista da outra parte, devemos levar a outra parte a falar acerca do 

assunto presente, tendo em conta que alguns podem hesitar, mas no geral as pessoas gostam de 

falar. Numa segunda parte pode-se fazer um teste de necessidade presumida isto é, é nesta fase 

que se verifica se a outra parte precisa do seu produto ou serviço ou ideia etc., assim verificando-se 

se a preparação foi bem efetuada. 
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Convencer 

Existem algumas técnicas que nos permitem convencer alguém de determinado assunto, 

sem ter de usar a força. São as chamadas técnicas de assertividade ou convencimento. Apesar de 

não darem garantias face ao comportamento da outra pessoa, em muitas ocasiões, podem 

conduzir a bons resultados. 

Saber argumentar é uma arte e, com um pouco de treino é possível dominá-la e assim 

tornar-se um profissional de destaque. Argumentar é negociar, convencer, é falar a razão do outro. 

O bom argumentador possui autoconfiança, é bom ouvinte, prepara-se antes de realizar uma 

abordagem e consegue transmitir segurança e credibilidade aos seus clientes. Este treinamento foi 

desenvolvido para que os participantes conheçam as técnicas que lhes permitirão extrair melhores 

resultados de seus contatos diários.  

Assim existem 4 regras de argumentar para enfrentar uma negociação, temos que ser inflexível 

com as palavras, trata-se, claramente de utilizar palavras como apoio sólido a argumentação. 

Esta argumentação tem que ser terminada, não quebre o raciocínio pela metade. Deste modo o 

terreno para o debate situa-se nas palavras e não no opositor. Qualquer intervenção deve ser para 

uma pergunta, nunca para contradizer, da mesma maneira que, quando faz um discurso, ou seja, 

com três partes: introdução, argumentação desenrolada e conclusão, que deve ser feita com mais 

força e deve ser marcante. Não podem dar nada por presumível,  as suposições são inimigas 

dos fatos. A negociação tem que ser feita por alguém que usa a argumentação. Nunca por quem 

escuta os contra-argumentos. O êxito numa negociação dependerá de como você se prepara para 

ela. Você só terá argumentação necessária se estudar muito bem o alvo da negociação. Quando se 

tem uma preparação antecipada, as palavras saem com firmeza, e você torna-se implacável. Os 

contra-argumentos tornam-se “ganchos” usados a seu favor. Não devemos tomar nada como 

algo pessoal, Isto distorce o sentido do assunto em questão e o que é mais importante, desvia -o 

do objetivo real. As questões plantadas no terreno pessoal estão carregadas de elementos 

instáveis, que não favorecem o alcance do acordo, salvo que se encontre numa situação muito 

favorável, que se traduz iria em debater com alguém que o admira incondicionalmente, o que 

dificilmente acontecerá. Temos que entrar fundo na argumentação e negociação: Isto é 

muito notado. Quando alguém mostra interesse num tema, demonstra o quanto ele conhece e o 

quanto será difícil de ser derrotado. Por isto, você tem que ser o maior interessado. Mostre 

interesse e entusiasmo, com isso você invalida a força de contra-argumentação do opositor. 

Quando o opositor nota a grandeza do adversário naquela situação, ele respeita-o e não fica tão 

confiável de si mesmo. Ninguém acreditará no seu produto se você mesmo não acreditar nele. 

“Compre a ideia antes de vendê-la”. Todos procurarão enfraquecê-lo e prova-lo. Se passar pelas 

etapas acima, você conseguiu o sucesso. 
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Ter um conhecimento claro da ideia do assunto que se vai defender, buscando-se a 

informação e a documentação necessárias. Considerar as pessoas que se pretende convencer, a fim 

de preparar ou seleccionar as razões que se consideram mais eficaz separa cada caso concreto. 

Elaborar uns guiões comos principais dados e argumentos que se vão utilizar. Prever possíveis 

réplicas dos ouvintes e preparar outros argumentos ou respostas que possam convencê-los. 

Apresentar com correcção e clareza os argumentos, procuram do não ofender ninguém. 

 
 

 
 

Conclusão  

Nesta fase não se pode hesitar. Tem de se ser conclusivo e seguro. Aqui já houve toda a 

argumentação possível, já se apresentaram propostas e contrapropostas de parte a parte. Chega a 

parte em que se tem de tomar iniciativa e propor o fechamento de maneira a que seja aceitável e 

desejável para todos. Pode-se pedir apoio ao próprio interlocutor para o fechamento. Convém não 

falar demais para não colocar em risco a negociação e lembrar das vantagens de fazer o 

fechamento. Nesse instante é o momento em que o negociador dever á mostrar o seu equilíbrio, 

tentando agir com serenidade e confiança e aplicando as técnicas de fechamento que irão auxiliar o 

interlocutor na tomada de decisão. Não hesite. Seja conclusivo e firme. As partes já argumentaram, 

apresentaram suas propostas e contrapropostas. É hora de tomar a iniciativa e propor o 

fechamento de modo aceitável e desejável por todos. Peça apoio ao próprio interlocutor para este 

fechamento. Não fale demais para não colocar em risco a negociação e lembre-se das vantagens de 

fazer o fechamento já. É nesse instante que o negociador deverá mostrar seu equilíbrio, agindo 

com serenidade e confiança, aplicando as técnicas de fechamento que irão auxiliar o interlocutor 

na tomada de decisão. 
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A Pós-Negociação 

As ações de pós-negociação são muito mais do que uma simples filosofia institucional, são, 

principalmente, as atitudes e comportamentos do próprio negociador que pode assumir estas 

funções fundamentais para seu crescimento profissional. É ele quem tem que tomar a iniciativa e 

realizar as ações de pós negociação que o aproximem de seus interlocutores/oponentes: O 

negociador deve seleccionar entre todos os seus oponentes aqueles em quem precisa investir mais 

tempo com o acompanhamento pós-fechamento.  

Apresentamos dicas práticas de ações de pós-negociação baseadas no que muitos 

negociadores vêm fazendo e conseguindo, com isso, bons resultados. 

· Valorize o fechamento. 

· Prepare uma próxima visita. 

· Faça uma despedida final agradável. 

· Acompanhe o nível de satisfação do seu interlocutor após fechada a negociação. 

Aprende-se muito com os erros e acertos. Neste momento, é importante uma 

auto-avaliação com vistas a melhorias nas próximas negociações. Deve-se buscar a 

auto-avaliação e a extração das próprias vivências, aprendizagens importantes para 

futuras negociações: 

· Como atuou no processo de negociação? 

· Por que conseguiu o fechamento? 

· O que acha que poderia ter feito para ter obtido mais êxito? 

· O que deu certo e o que não funcionou durante o processo de negociação? 

Aprenda a aprender com os próprios erros, pois cada um deles, pode ensinar 

uma lição valiosa. Muitas das melhores idéias de negociação tem sua origem em erros 

anteriormente cometidos. 
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Conclusão: 

Estas estratégias são sugestões do que fazer ou não fazer. Um bom negociador deve saber o 

“que, como, quando” e seleccionar as estratégias baseadas na totalidade dos resultados desejados. 

Quando se sentir que a negociação está quase terminada e que poderá haver acordo, deve ser dada 

à outra parte algo que para ela tem valor, mas que seja coerente com a base lógica da proposta 

apresentada. Deve ficar bem claro que se trata de um gesto final, para não criar expectativas de 

eventuais concessões adicionais. Uma oferta deste tipo pode ajudar a dissipar dúvidas ainda 

existentes e a desbloquear o acordo. 

Desta forma a outra parte abandona a negociação satisfeita e com a sensação de ter sido tratada 

com justiça. Sentimentos como este podem representar uma mais-valia no momento da aplicação 

do acordo assim como em futuras negociações. 
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