
Negociação: estratégia para vencer a concorrência 
 
Negociação é uma arte, que depende de habilidades, ou um jogo, que depende de estratégias? Ven-

ce o melhor ou o mais forte? Vence quem tem a capacidade de persuadir e de convencer? Todas 
essas respostas dependem tão somente do negociador. No mundo empresarial, uma negociação 
pode ser duradoura ou não, o que vai depender, principalmente, da ética do negociador. Para o 

consultor de empresas e psicólogo, Carlos Roberto Sícoli, a negociação é um processo de comuni-
cação e dinâmico, que se aprende desde criança, mas a habilidade vem com muito estudo e aper-

feiçoamento. 
 
 
Conjugar o verbo negociar não é tão fácil quanto parece, mas é o que os empresários precisam a-
prender para vencer a concorrência e a abertura de mercado, reflexos do processo de globalização. 
A estratégia da negociação se tornou mais decisiva no Brasil no final da década de 70, com o res-
surgimento do movimento sindical e democratização das relações de trabalho. A maioria dos em-
presários brasileiros não estava, até então, preparada para negociar e esta habilidade era exigida 
apenas de alguns agentes organizacionais. A mudança da concepção de organização também tornou 
a habilidade de negociação  um pré-requisito para os bons gerentes.  
 
Seja um jogo ou uma arte, a negociação exige experiência, muito estudo e treinamento. O especia-
lista Carlos Roberto Sícoli atuou na área de negociação sindical da Construtora Andrade Gutierrez 
durante 20 anos. Sua primeira experiência foi na Bolívia, quando negociou conflitos trabalhistas e 
sindicais e, em seguida, no Equador e Colômbia, que envolveram altos riscos patrimoniais e vidas: 
todas com sucesso.  Cursos na Europa, principalmente, na Alemanha e Itália, foram fundamentais 
para aprimorar sua capacidade de negociação. 
 
Para o consultor, hoje as empresas estão mais preocupadas em preparar, por exemplo, seus gerentes 
para negociar contratos. “Existem empresas e empresas. Aquelas administradas por empresários 
mais inteligentes já descobriram que a negociação é um dos fatores de sucesso de qualquer organi-
zação, em todos os níveis, como nas negociações contratuais, de metas de resultados, trabalhistas e 
atividades a serem executadas”, destacou.  
 
Carlos Sícoli explica que fechar um bom negócio depende, principalmente, da competência e do 
preparo dos negociadores. A etapa fundamental do processo é o planejamento, primeiro passo da 
negociação. “Definir os limites mínimo e máximo e o objetivo, pensando sempre alto quando for 
possível. Em concorrências, por exemplo, o preço é fechado e não existe poder de barganha ou de 
negociação”.  
 
São muitas as características que definem bom negociador empresarial, como a capacidade de em-
patia, ou seja, de se colocar no lugar do outro e entender o que ele está querendo; a capacidade de 
ouvir e não simplesmente escutar, o que significa entender o que está por trás da palavra do outro e 
decifrar seus gestos; a paciência, pois um negociador impaciente, pressionado por um limite de 
prazo e tempo para fechar a proposta, possivelmente, não vai fazer um bom negócio. “Pior será se o 
outro descobrir isso”, alerta. 
  
Preconceito 
 
Das características para ser um bom negociador, Carlos Roberto Sícoli considera mais difícil a 
competência para administrar os avanços e os recuos da negociação. Às vezes, o cliente está quase 
fechando o negócio, de repente, ele lança um fato novo e volta ao início. O negociador sente que ele 
recuou. Nesse momento, é fundamental questionar o porquê do retorno a uma etapa superada. 



 
Outro ponto fundamental é evitar preconceitos ou sentimentos, ou seja, saber separar a pessoa do 
que está sendo negociado. “O negociador tem que saber administrar seus próprios preconceitos ou 
uma idéia pré-determinada, pois pode correr o risco de fracassar a negociação”, alerta. Carlos Sícoli 
também lembra também que o bom negociador precisa ter foco e determinar a negociação, que tem 
começo, meio e fim.  
 
Princípios éticos 
 
A ética deve nortear as negociações, pois representa o equilíbrio das relações e o limite do moral e 
do imoral, do possível e do impossível. Segundo o psicólogo, existem negociadores éticos e outros 
não tão éticos. No ponto de vista de Carlos Sícoli, os fins não justificam os meios. “O meio é impor-
tante, mas vencer a qualquer custo é fazer negociação uma vez só. Se o negociador quer vencer a 
todo custo, sem se preocupar com o outro, certamente, essa não vai ser uma relação duradoura. Ele 
pode fechar um contrato e nunca mais fecha outro”, alerta. Isso porque, de acordo com Carlos Síco-
li, houve na outra parte um sentimento de perda e de que foi enganado. “Negociação é também uma 
troca de sentimentos, em que é importante a sensação final de vitória”. 
 
 Algumas características dos bons negociadores 

� boa preparação 
� empatia 
� capacidade de ouvir 
� compreensão verbal 
� boa percepção 
� informação 
� paciência 
� maturidade 
� não imediatismo 
� equilíbrio emocional 
� firmeza e cordialidade 
� capacidade de administrar avanços e recuos 
� capacidade de evitar os jogos psicológicos 
� capacidade de concentração e dispersão, quando necessária 

 
As Formas de negociação dependem de vários fatores: 
 

� características dos negociadores 
� objetivos da negociação 
� ambiente da negociação e situação das partes 
� interesses e necessidades 
� motivação e vontade 
� riscos envolvidos 
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