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Negociar sem abusarNegociar sem abusarNegociar sem abusarNegociar sem abusar    
 

Anda para aí muita gente a armar-se em negociador. Abusam da nossa 

paciência, roubam-nos tempo e ainda se queixam. Tomando como 

inspiração uma frase do Peter Drucker, atrevemo-nos a definir 

negociação como: uma ponte entre o sonho e o possível.  

Para haver ponte implica que se considere sempre que numa negociação 

existem dois lados e comunicação bidireccional. 

 

Generosidade, tempo e kow-how, são no mínimo três recursos que um 

verdadeiro negociador deve disponibilizar à outra parte. 

 

Quanto à generosidade, podemos considerar que ela constitui uma 

componente inerente ao processo de negociação. Quem 

verdadeiramente negoceia gosta do que faz e quer satisfazer os seus 

objectivos sem prejudicar a outra parte (ética). 

 

Um negociador win/win Um negociador win/win Um negociador win/win Um negociador win/win é generoso. Senão vejamos:é generoso. Senão vejamos:é generoso. Senão vejamos:é generoso. Senão vejamos:    

 

• É empático. Investe no conhecimento da outra parte. Estuda e 

analisa todos os aspectos que lhe permitam customizar as 

propostas negociais que apresenta; 

• É bom ouvinte; 

• É justo e intelectualmente honesto; 

• É flexível. Actua com parâmetros de fecho. Não negoceia 

posições;  

• É organizado. Nada é mais constrangedor do que estar numa 

negociação com um interlocutor que é desorganizado. Perde ele e 

perde a Organização a que pertence; 

• Prepara as suas propostas propondo efectivo valor acrescentado 

para o seu parceiro. Trocar mercadoria por dinheiro é vender ou 

comprar. Negociar implica disponibilizar valor acrescentado; 

• Está interessado em satisfazer os interesses comuns. Executa a 

sua profissão com profissionalismo. Quer fidelizar os seus 
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parceiros. Só a verdadeira partilha de interesses, promove uma 

duradoura relação comercial.  

 

Na Estónia há um provérbio de que gosto muito: “Mais vale uma cabra 

que dê leite do que uma vaca estéril”. 

 

Na realidade, o tempo é o nosso bem mais precioso. Não há desconto, 

não há nota de débito que nos compense do tempo perdido. O tempo 

não se compra, não se vende, não se aluga nem se empresta, 

simplesmente se gasta. Se do lado do Produtor ir negociar sem poder de 

fecho e/ou com a reunião mal preparada constituiu um autêntico roubar 

de tempo ao Distribuidor (já para não falar da típica visita: “passei só 

para o cumprimentar”). Do lado do Distribuidor, o já famoso e, 

felizmente, em desuso “chá de cadeira” deve ser a todo o custo evitado. 

Se tempo é dinheiro, quem nos rouba tempo é desonesto. 

 

Know-how. Todos sabemos que não é possível obter queijos de uma 

macieira. Actualmente e daqui para a frente, o perfil de bom negociador 

exige-lhe que as suas bases de conhecimento e as suas capacidades 

não sejam apenas suportadas em currículos académicos ou em ampla 

experiência profissional. É preciso muito mais. 

 

O mercado é dinâmico. A globalização é para durar: mercados globais, 

produtos globais, clientes globais, métodos e organizações globais. 

Quem descurar a aprendizagem contínua, está out.   

 

Goethe é o autor da frase: “Não basta saber, temos que aplicar. Não é 

suficiente querer, também devemos fazer”. 

 

João Alberto Catalão 


