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INTRODUÇÃO

Negociação é um processo de influência. A sua habilidade em negociar determi-
nará o quanto você será capaz de fazer bons acordos, resolver e prevenir confli-
tos, bem como estabelecer bons relacionamentos. 

Essa competência é fundamental para o sucesso na vida pessoal e profissional. 
Neste breve roteiro escrito para ser lido rapidamente, apresento 10 dicas essen-
ciais que você deverá levar em conta antes de iniciar uma nova negociação.

01 Dê a devida atenção à negociação

Se você está tentando fazer um acordo com a outra parte, então você está 
negociando. Um dos grandes equívocos nesse processo consiste em não 
tomar os devidos cuidados que ele exige. 

Quando não nos preparamos adequadamente, por achar que conseguire-
mos facilmente o que queremos, tendemos a não saber o que fazer quando 
recebemos uma negativa. Consequentemente, muitas vezes, apresentamos 
argumentos fracos (visto que não pensamos de modo satisfatório na melhor 
forma de trazer o outro para o nosso lado) e entramos em um jogo de força, o 
que tende a aumentar o conflito. 

Ou seja: Vai negociar (com cliente, gerente, funcionário, marido/mulher, filho 
etc.)? Então, se prepare apropriadamente!
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03 Colete informações
Ter informações sobre a outra parte e sobre o que você está negociando 
vai colocá-lo em um outro patamar na negociação. 

Como a outra parte pensa? O que a motiva? Quais são os seus valores, pra-
zos, interesses e alternativas? Qual é o nível de autoridade da pessoa com 
quem você vai conversar? 

Busque também informações sobre o objeto de negociação. Qual é o seu 
valor de mercado e as suas características importantes? Quem são os con-
correntes? Muitos desses subsídios podem ser encontrados, por vezes, em 
simples pesquisas na Internet. Não ter as informações necessárias equivale 
a fazer uma trilha de olhos vendados e sem guia!

02 Não inicie uma negociação 
perto do seu prazo-limite

Muitas vezes, quando vamos negociar, temos um prazo-limite, isto é, um momen-
to em que sentimos que precisamos concluir um negócio. 

Ocorre que, à medida que esse ponto vai se aproximando, nossa ansiedade co-
meça a crescer, e nós tendemos a fazer concessões desnecessárias. 

Por isso, organize bem a sua agenda e não espere até o último minuto para 
tratar de uma questão. Ter tempo é um recurso precioso para que você faça 
os melhores acordos.

04



04 Entenda o poder que você tem

Se você entrar em uma negociação tendo em mente apenas o quanto o acordo 
pretendido é necessário para você (pois deseja intensamente o emprego, o cliente 
ou a parceria), e não pensar em como a negociação também é importante para o 
outro, você tenderá a fazer concessões indevidas. 

Ok, você quer demais aquele emprego. Entretanto, a empresa pode também estar 
precisando muito de alguém com o seu perfil. Por isso, antes de entrar em uma 
negociação, pense no quanto o outro também quer fechar o negócio. Isso fará 
com que você não se coloque em posição de baixo poder.

05 Desenvolva um bom Plano B

Mesmo buscando firmar um acordo com a outra parte, é importante termos 
uma alternativa, isto é, saber o que vamos fazer se não conseguirmos de 
forma alguma fechar o negócio almejado. 

Por exemplo, você quer muito comprar o apartamento A, mas decide que, 
acima de certo valor, comprará o apartamento B. Nesse caso, o apartamento 
B é o que se chama Macna (melhor alternativa em caso de não acordo). 

Quando não temos alternativas, ficamos vulneráveis à intransigência 
do outro. Diferentemente, quando a outra parte percebe que pode perder o 
negócio (porque damos a entender que vamos optar por nossa alternativa), 
ela tende a ficar mais flexível e a conversar de forma mais colaborativa.
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06 Coloque-se no lugar do outro

Se você quer influenciar, precisa entender como o outro lado pensa. Por isso, é 
fundamental imaginar como seria se você fosse a outra parte. 

O que seria importante para você? Quais seriam as suas objeções? O que o faria 
querer interromper a conversa? O que o deixaria tranquilo e confiante para fe-
char o negócio?

Lembre-se: Você não deve apresentar os argumentos que fazem sentido para 
você, mas os argumentos que fazem sentido para o outro.

07 Predisponha-se a criar opções 
ganha-ganha

Quando duas partes entram em uma negociação, em geral começam apre-
sentando as suas propostas. Porém, por trás dessas propostas, chamadas 
de posições, existem os interesses que querem atender.

A posição inicial de cada lado nada mais é do que uma determinada forma 
de atender a uma necessidade. Portanto, ao se identificar os interesses 
subjacentes às posições, abre-se espaço para se criar opções que aten-
dam aos dois lados. Por exemplo, o marido quer morar em uma casa, e a 
esposa, em um apartamento, e instala-se o conflito. 

Casa e apartamento são posições. O interesse do marido é o espaço e um 
jardim, e o da esposa é segurança. Quando ambos deixam a polarização 
casa / apartamento e abordam seus interesses, conseguem encontrar uma 
solução que atende a ambos: morar em um condomínio fechado.
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08 Mantenha-se em um estado 
emocional positivo

Um dos maiores inimigos de uma negociação é o descontrole emocional. 

Quando ficamos reativos, tendemos a colocar tudo a perder. Por isso, é im-
portante que, antes de encontrar o outro, você se prepare para se manter calmo 
na negociação, sempre se conectando com o seu objetivo final. 

Se você já sabe o que poderá tirá-lo do sério, se programe, falando previamente 
para você mesmo que, se determinada situação ocorrer, você ficará tranquilo.
Também se condicione a ganhar um tempo (pedindo para ir ao banheiro ou dar 
um telefonema particular), se por algum motivo você começar a perder o contro-
le, para que possa restabelecer o domínio das suas próprias emoções. 

Afinal, quando estamos alterados, cometemos erros que costumam resultar em 
oportunidades perdidas, quando não em grandes arrependimentos. Por isso, 
nunca deixe de gerenciar as suas emoções.
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09 Comunique-se adequadamente

É pela comunicação bem conduzida que as partes estabelecem confiança, 
trocam informações e geram acordos satisfatórios. Por outro lado, descui-
dos na comunicação podem comprometer todo o processo. 

O primeiro cuidado que se deve ter é fornecer a escuta para o outro. En-
quanto a outra parte não se sente ouvida, não se forma a conexão, e o seu 
poder de influência é baixo. A partir do momento em que o outro sente que 
conseguiu se expressar, estará pronto para ouvi-lo. 

Adicionalmente, use uma linguagem neutra, não acusatória, e não se pren-
da ao passado. Tenha foco no futuro, com um olhar voltado para a solução 
de problemas. Não deixe de buscar os seus objetivos, mas sempre trate o 
outro com o devido respeito. 

É comum, muitas vezes, quando não conseguimos chegar facilmente a um 
acordo, que aumentemos o tom de voz, o que eleva a tensão e contribui 
para a escalada do conflito. 

Um dos princípios da Escola de Harvard é “seja duro com o problema” (isto 
é, persista em direção a seus objetivos) e “suave com as pessoas” (ou seja, 
trate o outro bem).

Tenha em mente que a outra parte não é o problema, mas parte da solução.
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10. Faça uma simulação

Pense em um assunto realmente crítico para você. Pode ser uma reunião com 
um cliente estratégico, a venda da ideia de um novo projeto para o seu diretor ou 
uma entrevista de emprego: um encontro de, por vezes, não mais do que uma 
hora, em que muito do seu futuro está em jogo.

É muito importante, além de “rodar o filme na sua cabeça” de como vai se condu-
zir, realizar também uma simulação, que nada mais é do que ensaiar a conversa 
com uma pessoa que faz o papel da outra parte.

A simulação permite que você depure os seus movimentos e falas, suprima o que 
não funciona e ganhe naturalidade, para que, na “hora da verdade”, esteja total-
mente presente e seguro na interação com aquele que você quer influenciar da 
melhor forma possível.

Negociadores de sucesso sabem que, em dez minutos, ou mesmo em trinta se-
gundos, muito pode se definir, e que investir nessa preparação certamente traz 
muito retorno.
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PALAVRAS FINAIS
Grande parte do sucesso ou do fracasso em uma negociação ocorre antes de 
encontrarmos a outra parte, pois se define pela qualidade da nossa preparação. 
Negociadores habilidosos usam pelo menos duas vezes mais tempo se preparan-
do do que negociadores medianos.

Desejo que você utilize essas dicas para conseguir os resultados que almeja, 
mantendo excelentes relacionamentos e parcerias de longo prazo. Negociar, 
resolver conflitos e influenciar são competências que podem e devem ser sem-
pre desenvolvidas.

Acompanhe o conteúdo que publico no site www.marcelocarpilovsky.com.br, na 
página www.facebook.com/Carpilovsky e no canal www.youtube.com/c/Marce-
loCarpilovsky. Se ainda não se inscreveu na minha Lista VIP, o endereço é www.
marcelocarpilovsky.com.br/listavip.

Muito sucesso e ótimas negociações!
Um grande abraço,

Marcelo Carpilovsky

SOBRE O AUTOR MARCELO CARPILOVSKY
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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS

É proibida a distribuição e a reprodução, total ou parcial, deste e-book, sem a au-
torização do autor da obra. 

Se você recebeu este conteúdo por outra via que não seja o site oficial www.mar-
celocarpilovsky.com.br, cadastre-se em www.marcelocarpilovsky.com.br/listavip, 
para oficialmente fazer parte da lista VIP do Professor Marcelo Carpilovsky e 
passar a receber conteúdo exclusivo sobre Negociação, Resolução de Conflitos 
e Influência. 

Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato através do e-mail marcelo@
marcelocarpilovsky.com.br.
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