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1. Preâmbulo 
 

Este caderno tem por objetivo apoiar o conteúdo apresentado no workshop domperf para o módulo 

Decisão e Negociação. Ele é baseado em práticas reconhecidas mundialmente, englobando princípios 

de persuasão, processos de decisão assertiva, uso de inteligência emocional e táticas de negociação. 

O workshop não é indicado a pessoas inseridas em execuções mecânicas e repetitivas, onde funções 

cognitivas e mudanças no processo são inviáveis. O intuito aqui é desenvolver processos de tomada 

de decisão de modo a evitar seus quatro vilões existentes. Como qualquer habilidade, os conceitos 

propostos necessitarão de prática constante até atingir o estágio automático. 

Os exemplos discutidos no caderno são o suplemento à teoria apresentada no workshop, sendo alguns 

retirados das obras citadas na sessão Leitura Complementar. Portanto a colocação em prática deles é 

fundamental para alcançar o objetivo proposto: decisão e negociação eficazes! 
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2. O segredo está no emocional 
 

No módulo Gestão do Tempo é abordado o conceito sobre termos dois cérebros: Racional e Reativo. 

Eles são responsáveis por nossas ações, cada um com seu papel específico. Para atingirmos a eficácia 

da Gestão do Tempo, precisamos criar harmonia neste dueto. 

 

 

No entanto, quando entramos nos aspectos que envolvem relações sociais, ou seja, contato direto 

com outras pessoas, um terceiro elemento entra na equação e terá um papel fundamental na 

orquestra. Estamos falando do cérebro Emocional, e seu papel é direcionar nossas ações entre os 

outros dois cérebros. 
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Para entender melhor como funciona, pense no seguinte cálculo: 

2 + 2 = ? 
Provavelmente um número vem de imediato a sua cabeça, correto? Agora vejamos o cálculo a 

seguir: 

57 + 36 = ? 
Neste caso, você também pode realizar a conta, mas provavelmente levou mais tempo do que a 

anterior, talvez até tenha desistido. Isto ocorre, pois, apesar de ambas serem cálculos matemáticos, 

cada um foi processado em áreas distintas do cérebro. No primeiro, o registro encontrava-se em uma 

área de acesso rápido, pré-definida com informações normalmente utilizadas. No segundo, não. 

Esta primeira região de nosso cérebro se encontra nos gânglios basais e funciona basicamente para 

processar rotinas, hábitos e ações em que não precisamos de raciocínio cognitivo. Esta é a área na qual 

chamamos de cérebro Reativo. Ela funciona para executar nosso modo piloto automático, o que 

ocorre cerca de 90% do tempo. 

A área responsável pelo segundo cálculo é nosso cérebro Racional. Nós o utilizamos sempre que não 

houver registro relacionado no Reativo. Esta área é mais nobre e se encontra no Córtex cerebral. Trata-

se da parte mais evoluída de nosso encéfalo (recém desenvolvida: apenas há 350 mil anos) e é 

responsável em planejar, imaginar, criar, calcular, entre todas as complexidades que já conhecemos. 

A grande diferença entre o Reativo e o Racional é que o segundo consome consideravelmente mais 

energia mental. Recebemos todos os dias um suprimento completo ao acordarmos, ou seja, 

recarregamos quando estamos inconscientes (dormindo) ou com a mente divagando, porém o 

consumimos ao longo do dia quando estamos conscientes e produtivos. 

Considerando que esta energia é necessária para realizar atividades complexas (e que geralmente são 

as mais importantes), o cérebro Emocional sempre busca atalhos para coisas triviais ou conhecidas 

quando somos demandados. Estes atalhos (popularmente conhecidos como intuição) se encontram 

no Reativo, e tem um consumo bem baixo de energia mental. É um modo natural de autopreservação, 

permitindo economizar nosso suprimento sempre que possível. 

Quando não há resposta no Reativo, então somos obrigados a ir para o Racional. No entanto, o preço 

de raciocínios mais complexos é um alto consumo de energia mental. Isto explica por que temos a 

sensação de cansaço no final de um dia atribulado com tarefas e decisões complicadas, e que 

provavelmente não foi fruto de atividade física. 

Portanto o cérebro Emocional recebe a informação e direciona o máximo possível para o Reativo. 

Ficamos neste estado de piloto automático e temos impressão de que tomamos decisões ao longo do 

dia, mas na verdade estamos apenas seguindo padrões pré-estabelecidos do que julgamos ser correto 

para situações específicas na maior parte do tempo. 

Este modo de funcionamento é bastante útil, já que se direcionássemos todas as decisões e processos 

para o Racional, demoraríamos muito mais para processar, além de ficar esgotado na metade do dia. 

Porém, nem sempre o que temos como atalhos são decisões corretas. Apesar de ser o mais adequado 
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na maioria do tempo, nosso cérebro é uma máquina imperfeita. E se pessoas mal intencionadas 

identificassem estas falhas e utilizassem em benefício próprio? 

Se alguém soubesse onde estão os fatores que nos influenciam, poderiam utilizá-los para modificar 

nossos processos de decisão, inclusive em situações de negociação, e tirar vantagem sem sequer 

perceber que estávamos sendo manipulados. Este é o conteúdo deste módulo. 

Iremos abordar quais são os mecanismos que nos influenciam, como podemos nos defender e até 

utilizar a nosso favor. Também veremos quais são os principais truques psicológicos utilizados em uma 

negociação que dobram a realidade da contraparte, fazendo com que queiram entrar em nosso jogo. 

Inteligência emocional e como utilizar contra táticas ardilosas também são recursos a serem 

explorados. 

A cola que une decisões assertivas com negociações bem sucedidas está no Emocional. É isto que 

você vai descobrir. 

 

2.1 Leitura complementar 
 

Os conceitos deste módulo são baseados nos livros abaixo, os quais recomendamos a leitura: 

Título: Gente que resolve 

Autores: Chip Heath e Dan Heath 

Editora: Saraiva  

Título: Como chegar ao Sim 

Autores: Roger Fisher e William Ury 

Editora: Solomon  

Título: Negocie como se sua vida dependesse disso 

Autores: Chris Voss e Tahl Raz 

Editora: Sextante  

Título: As armas da persuasão 

Autor: Robert B. Cialdini 

Editora: Sextante 

Título: Jogos de Poder 

Autor: Henrik Fexeus 

Editora: Vozes Nobilis  
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3. Princípios da Persuasão 
 

Considerando que estamos quase todo tempo em modo piloto automático (como abordado na sessão 

anterior), este é regido por padrões mentais criados a partir de nossas percepções do mundo externo. 

O que entendemos como realidade, na verdade é a forma como enxergamos os fatos, e isto varia para 

cada indivíduo. 

No entanto, mesmo com tantas variações de percepção, alguns padrões de compreensão e reação são 

os mesmos, independentemente de suas crenças, personalidades ou aspectos psicológicos. Isto 

permite, por exemplo, que você imagine como a outra pessoa responderá, não importando seu nível 

de conhecimento sobre ela. Esta avaliação ocorre sempre em uma fração de segundos de maneira 

automática e involuntária. 

Estes padrões de reação representam o conjunto de fundamentos que regem nossas decisões, já que 

é acionado automaticamente. Ou seja, se soubermos acionar de forma deliberada em outras pessoas, 

podemos persuadir, influenciando suas decisões, inclusive em negociações. 

A grande pergunta é: quais são estes padrões e como acioná-los? Existem algumas dezenas deles. 

Felizmente os principais podem ser agrupados em seis princípios básicos: 

1) Reciprocidade 

2) Compromisso e coerência 

3) Aprovação social 

4) Afeição 

5) Autoridade 

6) Escassez 

Nosso objetivo é abordar cada um destes princípios, detalhando principalmente porque acontecem, 

como podemos nos defender de práticas maliciosas, e como utilizamos em nosso favor, aproveitando 

ao máximo seu potencial. 

 

 

3.1 Reciprocidade 
 

Este talvez seja o princípio mais antigo e conhecido entre os seres humanos. Trata-se de um desejo 

involuntário de retribuir tudo aquilo que recebemos. Sejam estes: favores, gentilezas, ameaças, 

desconfortos, entre outros. Funciona tanto para o bem quanto para o mau. É o famoso “dar o troco”. 

 Este mecanismo foi desenvolvido ao longo da evolução entre os animais possuidores de cérebro 

Emocional (predominantemente mamíferos) para que pudessem iniciar relacionamento sem se 

preocupar de serem correspondidos. A questão particular (e preocupante) deste efeito é que pode 

gerar trocas desiguais. Ou seja, você pode receber um pequeno favor e acabar retribuindo com algo 

bem maior, sem se dar conta do desequilíbrio. 

A grande vulnerabilidade a qual estamos expostos é justamente essa. Pessoas mal intencionadas 

podem utilizar tal recurso oferecendo pequenos favores com objetivo de despertar esta reação em 

benefício próprio. Estamos tão habituados com tais práticas, que acabamos recusando ‘favores’ 
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automaticamente a fim de não gerar o sentimento de dívida. Isto explica por que não aceitamos balas 

como brinde de vendedores ambulantes ou até mesmo que alguém limpe nosso para-brisa em um 

sinal fechado. 

Um fator interessante sobre este princípio é que também funciona para concessões. Portanto se 

alguém te pedir algo e você disser NÃO, ela cria um crédito emocional com você. Se na sequência ela 

fizer um pedido menor ou diferente, você terá maior tendência em aceitar para liquidar o crédito. De 

maneira inconsciente, interpretamos que a pessoa está ‘fazendo uma concessão’ aceitando o NÃO. 

Quando ela diminui o pedido, você deseja retribuir esta concessão, o levando a dizer SIM. 

Aproveitadores que conhecem o funcionamento deste princípio o utilizam iniciando com pedidos altos 

que provavelmente serão rejeitados. De forma habilidosa, oferecem o que realmente querem na 

sequência sabendo que terão maior chance de sucesso. Esta técnica chama-se Rejeição seguida de 

recuo. 

Para se proteger desta prática, não precisamos recusar tudo que nos for oferecido. Podemos 

considerar que pessoas oferecem favores de boa-fé. No entanto precisamos estar prontos a mudar 

nossas crenças à medida que percebermos a intenção manipulativa. Neste caso, recomenda-se aceitar 

o ‘favor’, porém sem oferecer a retribuição esperada. 

A fim de extrairmos ao máximo deste princípio, podemos iniciar o pedido mais alto (ou mais baixo, 

dependendo do interesse), seguindo para a técnica de rejeição seguida de recuo. 
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3.2 Compromisso e coerência 
 

Um dos maiores problemas enfrentados nos tempos atuais é a enorme quantidade de informação 

recebida todos os dias e o que de fato merece nossa atenção. Como já falamos, nosso cérebro tem 

resistência natural em processar dados e transformar em conhecimento simplesmente porque envolve 

maior quantidade de energia mental. Tendemos a simplificar respostas, direcionando ao Reativo que 

facilmente busca uma associação conhecida. 

O efeito deste recurso é que ao criar associações, também alteramos nossa autoimagem e crenças. 

Isto ocorre, pois nossa memória não é um processo de absorção passiva, como é um sistema de 

filmagem, por exemplo. Existe na verdade uma construção ativa, onde cada conhecimento gerado tem 

a capacidade de alterar o que havíamos registrado. Este é um dos motivos principais do porquê nossa 

memória não ser confiável. 

O fato de nossa memória ser assim permite que o cérebro Reativo processe informações de maneiras 

diferentes. Por exemplo, teremos tendência a dar mais ênfase na absorção do conhecimento sempre 

que nos forem apresentados dados corroborantes com nossas crenças. O efeito contrário também 

ocorre, fazendo com que neste caso os desprezemos. 

Esta dinâmica de comportamento transforma pequenos compromissos assumidos no presente, 

mesmo de forma inconsciente, em fortes crenças no futuro. Uma vez assumidos, eles se tornarão uma 

espécie de ímã a tudo que recebermos concordante a esta “nova imagem”. Este é o princípio de 

Compromisso e Coerência. 

A prática intencional por vendedores, por exemplo, deste princípio é uma técnica conhecida como pé 

na porta. O aproveitador solicita alguns pequenos favores ou ações, aparentemente despretensiosos, 

alinhados a um objetivo maior final. Este fato gera argumentos inconscientes que nos deixam 

propensos a se comprometer com ações cada vez maiores. É tudo que um vendedor precisa. 

No entanto, o que aconteceria se antes do pedido de compromisso maior, as motivações pequenas 

iniciais fossem removidas? Será que a pessoa afetada pelo princípio ainda seria capaz de assumir 

compromissos maiores? A resposta é SIM. A explicação é que no momento que assumimos pequenos 

compromissos, automaticamente nosso cérebro Reativo começa a criar outros pilares que sustentam 

a coerência destes atos. Portanto, mesmo retirando aquela pequena motivação inicial, os novos pilares 

continuarão mantendo a motivação para um compromisso maior. Esta é técnica da bola baixa. Muito 

utilizada, por exemplo, em concessionárias, quando um vendedor não oferece exatamente aquele 

carro que estava buscando, mas comenta sobre um “outro” com “condições especiais” muito 

interessantes. Ele começa a apresentar o “outro” carro e automaticamente seu cérebro inicia a criação 

de pilares que motivariam esta nova compra. Ao final vem a surpresa: o vendedor anuncia que o 

“último” veículo com as “condições especiais” foi vendido. Apesar de estar retirando a motivação 

inicial para conhecer o carro, a chance de você desistir do negócio agora é pequena. Você já criou 

outros pilares que sustentam a motivação pela compra. 

Este princípio ocorre principalmente por dois fatores: 

1. Ser uma pessoa coerente é visto como algo valioso pela sociedade. Queremos parecer sempre 

estáveis e em acordo com nossas crenças e julgamentos. 

2. Em meio a complexidade moderna, ser coerente com o que já falamos ou assumimos oferece 

um atalho interessante ao Cérebro Reativo. É um caminho sedutor que oferece facilidade e 

não requer cálculos ou julgamento. 
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Como ocorre de maneira visceral, nossa única proteção contra práticas abusivas é dar ouvido a dois 

locais de nosso corpo: o estômago e o fundo do coração. Quando percebermos o desconforto natural 

na decisão e não sabemos bem o porquê, precisamos nos perguntar: “sabendo o que sei agora lá no 

início, assumiria o mesmo compromisso hoje?”. Independente da resposta, você precisa se questionar 

conscientemente antes da decisão. 

Podemos utilizar este princípio a nosso favor, fazendo com que a outra parte assuma pequenos 

compromissos, talvez através de declarações, mensagens de texto, email, ou até comentando sobre 

algo na linha do compromisso maior. Todas estas ações farão com que, de forma inconsciente, ele 

fique mais tendencioso a assumir maiores responsabilidades. 

 

 

 

 

3.3 Aprovação social 
 

Uma coisa que nosso cérebro detesta é ambiguidade. Toda vez que uma situação se apresenta com 

difícil interpretação, o Reativo busca rapidamente associações em nossa memória para deixar a 

questão consistente. Nem sempre ele encontra algo disponível e fácil. Não havendo fontes internas 

suficientes, a solução é buscar externamente. É quando começamos a buscar pistas em nosso 

ambiente que possam dirimir a questão. 

Quando vemos depoimentos em sites de produtos ou informações sobre quantidades de pessoas 

interessadas, sofremos influência inconsciente. Estes dados não são oferecidos como meras 
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curiosidades. O objetivo é fornecer provas sociais para que saíamos da zona de dúvida sobre a escolha 

do produto e então assim fazê-lo. Este é o princípio da aprovação social. 

Isto ocorre quando nos deparamos com situações cotidianas das mais variadas. Por exemplo, ao 

vermos uma pessoa caída na calçada, se trata de um mendigo bêbado ou de uma pessoa tendo um 

ataque cardíaco? Ou quando ouvimos uma discussão acalorada do vizinho com a esposa, trata-se de 

um caso de polícia ou briga de marido e mulher? Neste momento, já que não temos de imediato pistas 

internas para nos balizar, buscamos provas sociais olhando para o que pessoas próximas estão 

fazendo. Ao fazermos isso, gostamos de parecer estáveis e sob controle. Então olhamos para os demais 

de forma discreta e sem esboço emocional. O fato é que, ao fazermos isso, esquecemos que os outros 

também estão buscando provas sociais, agindo exatamente como você. Isto gera um efeito em cadeia, 

trazendo interpretação errada e causando inatividade coletiva. Portanto, algo que poderia ser uma 

emergência, por exemplo uma pessoa tendo ataque cardíaco em meio a uma multidão, tem maior 

chance de morrer. Este fenômeno chama-se ignorância pluralista. 

Este princípio ocorre principalmente pois o ser humano é um animal altamente social. Basta se lembrar 

de seus últimos pensamentos. Provavelmente envolveram outras pessoas. Portanto, um atalho fácil 

para nosso cérebro Reativo é observar o que as outras pessoas acham que é correto e então nos 

direcionar. 

Para nos defender de práticas abusivas em provas sociais, devemos considerar duas coisas: 

1. Reconhecer indícios forjados do que os outros fazem. 

2. Saber que ações de semelhantes não devem formar nossa única opinião. 

Se quisermos influenciar usando provas sociais, devemos criar fornecer indicações genuínas de 

pessoas em relação ao produto ou serviço que esteja oferecendo. Estes podem ser através de 

comentários, depoimentos ou carta de recomendação, por exemplo. 
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3.4 Afeição 
 

Como já abordado, o ser humano é um animal social. Significa que o relacionamento com outras 

pessoas afeta diversos aspectos psicológicos. É normalmente a origem de nossas emoções. Um fato 

importante de como o cérebro funciona é que toda memória registrada é associada a alguma emoção, 

sendo ela positiva ou negativa. Observe que eventos vívidos em sua cabeça estão certamente 

associados a algo sentido no momento. Portanto, se pessoas são geradoras de emoções, e as memórias 

se associam a elas, isto explica por que a maioria de nossas recordações envolvem pessoas. 

Ao conhecermos alguém, automaticamente a classificamos por uma fração de segundos em uma de 

quatro categorias: amigo, inimigo, possível parceiro sexual ou indiferente. Para as três primeiras 

opções, nosso cérebro Racional inicia uma busca minuciosa de toda informação que possa sustentar 

aquela definição. Se formos bem sucedidos e colocados na caixa Amigo, o que falarmos terá uma 

influência muito maior do que se não fôssemos assim considerados. Este é o princípio da Afeição. 

Dois aspectos são importantes para se criar afeição em curto prazo: atratividade física e semelhança. 

O primeiro tem a ver com um de nossos instintos mais primitivos e que reside no cérebro Reativo. 

Trata-se da necessidade de se reproduzir. Agimos de forma inconsciente quando nos sentimos 

atraídos fisicamente por outros indivíduos. Neste momento, sem nos darmos conta, criamos um filtro 

mental que valoriza mais suas palavras e comentários em detrimento dos demais, gerando assim um 

ambiente ideal para ser influenciado. 

O segundo aspecto importante (semelhança) também é consequência de um instinto primitivo: o de 

sobrevivência. Afinal de contas, este fator tem mantido nossa espécie viva por milhões de anos. Em 

meio a um ambiente hostil ou desconhecido, tendemos a socializar com indivíduos semelhantes. Isto 

aumenta a chance de sobrevivência. Como simples consequência, criamos laços sentimentais que 

geram também filtros mentais. 

Uma prática conhecida e bem utilizada deste princípio no ambiente policial é o esquete do mocinho e 

do vilão, também conhecida como policial mau policial bom. Normalmente em um interrogatório, um 

policial assume o papel do vilão e age com truculência perante o interrogado. Faz ameaças, xinga, bate 

na mesa. Enfim, cria uma atmosfera agressiva e intimidante. Neste momento entra o “policial bom” 

na sala. Pede para o colega se acalmar, retirar as algemas. Oferece um café, um cigarro ao interrogado. 

Na sequência, pede ao colega trazer e é quando o “policial mau” sai da sala. Estando a sós, é o 

momento ideal para conseguir arrancar uma confissão, pois a imagem de afeição já foi criada. 

Esta tática é amplamente utilizada nos negócios também. Por exemplo, quando você vai a uma 

concessionária de automóveis. O vendedor, se for bem treinado, fará de tudo para construir esta 

afeição durante a venda. Ele está aos poucos assumindo o papel do “policial bom”. No momento em 

que você vai fechar negócio, é quando entra o “policial mau”: o gerente de vendas. Você tenta arrancar 

algum desconto ou benefício, mas esta segunda figura precisa ser “confrontada”. Felizmente ele 

consegue alguma coisa que o deixa “relativamente satisfeito”, pois afinal o vendedor ficou o tempo 

todo do seu lado e deu o seu melhor. 

Para nos proteger de tais práticas abusivas, precisamos estar atentos e perceber se estamos gostando 

de alguém muito rapidamente e com intensidade. É preciso lembrar que aquela pessoa não 

acompanhará o produto seja lá o que estiver sendo negociado. 

Para construir afeição de maneira rápida, há três fatores principais que contribuem: elogio, 

colaboração e semelhança. 
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3.5 Autoridade 
 

Novamente o aspecto social tem relevância neste princípio. Práticas sistemáticas de socialização são 

concebidas para infundir na população a percepção de que a obediência a autoridades, não 

importando a área, é a conduta correta. O fator que respalda é o suposto notório saber e poder que 

estas entidades detêm. Além disso, obedecer às prescrições de autoridades genuínas costuma ser 

benéfico por causa de seus altos níveis de conhecimento e sabedoria. Por essas razões, a deferência a 

autoridades pode ocorrer de forma impensada como um tipo de atalho na tomada de decisões. 

Outro ponto que reforça este fenômeno é o efeito Halo (Auréola). Tema amplamente discutido na 

psicologia, trata-se de uma tendência natural de dar ênfase às palavras de pessoas que consideramos 

especiais, seja por se tratar de uma autoridade ou de alguém que temos afeto. Portanto, se ouvir um 

comentário do presidente dos EUA sobre como plantar margaridas e de um jardineiro desconhecido 

que passou pela sua rua, você terá tendência a dar mais crédito ao presidente, mesmo sabendo que o 

jardineiro provavelmente tem mais conhecimento neste assunto. 

Há basicamente três fatores que afetam de forma significativa nossa percepção instantânea pela 

autoridade: roupa, carro e título. 

Estudos foram conduzidos avaliando médicos e relacionados (pacientes, enfermeiros e pares) com 

objetivo de determinar até que ponto profissionais com algum conhecimento especializado poderiam 

contestar prescrições descabidas, ou se simplesmente seguiriam por conta do solicitante ser uma 
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suposta autoridade. Em alguns casos, pesquisadores ligavam para o hospital se identificando como 

médico residente e solicitava a administração de doses absurdas de medicamentos em pacientes, 

sendo seus malefícios conhecidos até mesmo por estagiários. Em mais de 90% dos casos, a ordem era 

acatada sem qualquer questionamento. Naturalmente o executante obediente era impedido antes da 

ação. Em resumo, isto demonstra como agimos de forma inconsciente quando sujeitos tais efeitos. 

Carros também atuam de maneira forte e inconsciente sobre nossas percepções de autoridade. 

Estudos revelam que até mesmo em um sinal de trânsito, motoristas em carros vistosos aguardando 

para seguir, geralmente têm sua desatenção à mudança para o verde mais tardiamente notificada por 

uma buzina comparados a outros em carros populares. 

Um fator que causa deferência instantânea como especialista é título, e este pode se revelar até 

mesmo pelo tempo de experiência. Um teste foi feito em corretora imobiliária passando a identificar 

os vendedores no primeiro atendimento da recepcionista antes de transferir a ligação. Ela citava por 

exemplo: “Vou lhe transferir para João da silva que possui mais de 15 anos negociando imóveis nesta 

região tendo uma das maiores taxas de sucesso na identificação de oportunidades”. Esta simples ação 

fez aumentar o volume de vendas em mais de 20%. 

Para podermos nos proteger de práticas abusivas no uso de autoridades, precisamos fazer 

basicamente duas perguntas: primeiro, esta autoridade é mesmo especialista? Segundo, tenho certeza 

de que ele é honesto? 

Para explorar melhor este princípio em oportunidades cotidianas, devemos considerar o uso dos três 

fatores citados no início desta sessão. 

 

 

 



 Decisão e Negociação 
 

15 
 

3.6 Escassez 
 

Uma característica elementar do ser humano é a aversão a perdas. Damos mais importância a aspectos 

negativos do que positivos. Isto significa que até corremos risco para evitar uma perda, mas o evitamos 

para um possível ganho. Esta característica se traduz em todas as circunstâncias, inclusive quando se 

trata de nossa liberdade. Gostamos de manter nossa capacidade de escolha, e é sobre isso que este 

princípio tem a ver. 

Quando um produto ou item se torna escasso, a opção que tínhamos de adquiri-lo também diminui. 

Toda vez que somos privados de nossa liberdade de escolha, ocorre um fenômeno mental chamado 

Reatância psicológica. Trata-se de um desejo inconsciente de manter as opções originais, mesmo que 

funcionalmente não sejam relevantes. Graças a este mecanismo existem os leilões que basicamente 

estimulam cada vez mais esta reatância, aumentando assim os lances. 

Sabendo que este é um recurso poderoso em negociações, tendo a “vítima” pouco controle sobre os 

efeitos, como podemos amplificá-lo? Primeiramente precisamos criar a sensação recente de escassez. 

Ou seja, mesmo que o item seja escasso, é necessário que o interessado sinta este efeito ao requisitar 

o item em questão. 

Um experimento foi realizado para testar essa teoria. Voluntários recebiam biscoitos caseiros e 

deveriam avaliar critérios de qualidades: textura, sabor, crocância, entre outros. Para o primeiro grupo, 

foi entregue um grande pote com apenas duas unidades de biscoito. A partir deste estímulo de 

sensação de escassez, definiram as referências de controle. Para o segundo grupo, entregavam o pote 

contendo dez biscoitos, no entanto, antes que pudessem provar, retornavam e retiravam oito 

unidades (voltando aos mesmos dois biscoitos do primeiro grupo), dizendo que haviam cometido um 

equívoco na quantidade. A apreciação pelo segundo grupo ao biscoito foi notoriamente maior. Na 

média, as percepções sobre a qualidade foram superiores, embora ambos os grupos tivessem 

experimentado o mesmo biscoito. O curioso foi com o terceiro grupo: para este, havia se repetido a 

operação do segundo, com exceção do motivo informado. Neste caso, dizia-se que a retirada dos oito 

biscoitos seria para suprir todo o experimento, sendo estes distribuídos aos demais participantes. Esta 

pequena mudança na justificativa gerou um resultado ainda mais positivo sobre a qualidade dos 

biscoitos. O efeito se deu por conta da disputa social, elemento que inflama ainda mais as sensações 

em relação ao item escasso. 

Este talvez seja o princípio mais difícil de se defender devido ao efeito visceral causado pela escassez. 

O segredo para atenuar é, ao perceber a sensação crescente de frenesi, nos perguntar 

intencionalmente se o motivo da aquisição é pela posse ou função. Se a resposta for pela função (o 

que geralmente é) significa que podemos encontrar substitutos, não sendo escassos como se percebe. 

Para amplificar o efeito, devemos causar percepção recente da escassez, usando principalmente a 

disputa social. 
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3.7 Resumo dos princípios 
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4. Tomada de decisão 
 

4.1 Os vilões da tomada de decisão 
 

Um estudo realizado constatou que 83% das decisões importantes de grandes companhias de capital 

aberto não agregaram qualquer valor ao acionista. A mesma consultoria que realizou o estudo 

comparou entre o benefício de envolver especialistas no campo a ser decidido e o processo em uma 

tomada de decisão. O resultado demonstrou que o processo é 6 vezes mais importante do que a 

análise. 

 

Isto leva a crer que empresas não fundamentam a maior parte de suas decisões em processos 

robustos, mas em análises, quando muito, meticulosas. Outros casos apenas tomam baseada no “bom 

senso” do responsável. Se a solução é relativamente simples, por que então não colocar em prática? 

Muitos acreditam que o Processo retarda a decisão, e geralmente não dispõem de tempo suficiente. 

Há teorias de que confiar na intuição pode ser um bom caminho a seguir. No entanto, é minimamente 

questionável. Imagine que está em um restaurante terminando sua refeição, lembrando que há sua 

dieta ativamente sendo cumprida. Daí passa o garçom oferecendo uma deliciosa torta de chocolate, 

aquela que você adora. O que sua intuição diria? A verdade é que depositar confiança neste método 

para grandes decisões pode ser contraproducente, sabendo que o resultado é individualista e não gera 

resultados consistentes. 

Portanto, se formos adotar a segunda opção de seguir um processo, precisamos levar em consideração 

os quatro vilões da tomada de decisão: 

 

• Visão estreita: Um estudo realizado constatou que apenas 29% das grandes empresas 

consideram mais de duas opções na tomada de decisão. Esta taxa se equipara à adolescentes 
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decidindo sobre “uso este jeans ou não”, “termino com ele ou não”, “vou para a festa ou não”. 

Infelizmente tendemos a avaliar opções de “sim” ou “não”, desconsiderando todo um mar de 

opções que poderiam estar sendo avaliadas. 

 

 

• Viés de confirmação: O problema de avaliarmos opções é que naturalmente nos 

afeiçoamos por uma determinada e procuramos informações corroborantes que defendam 

esta crença inconsciente. Temos a ilusão de estar escolhendo, utilizando métodos científicos 

como “prós e contras”, quando na verdade procuramos confirmações que reforçam nossa 

preferência. Infelizmente é um processo inconsciente e provavelmente o mais difícil de 

combater. Psicólogos afirmam que é algo que não pode ser eliminado, apenas contido. 
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• Emoções imediatas: Depois de ter identificado opções e levantado informações 

analíticas, é preciso decidir. Porém, as emoções viscerais influenciam e dificultam a clareza na 

decisão. Quanto mais atraentes as opções são, maior a dificuldade em separar o racional da 

emoção. 

 

 

 

• Excesso de confiança: Uma vez tomada a decisão, é preciso conviver com ela. O 

excesso de confiança prejudica a capacidade de voltar atrás ou seguir por um caminho 

diferente caso o resultado não ocorra conforme o planejado. 
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Recapitulando, um bom processo de decisão deve seguir quatro passos básicos tendo seus vilões 

correspondentes: 
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4.2 O Processo MADE 
 

Para combater os vilões do processo de decisão, propomos o processo MADE, como descrito abaixo: 

 

 

 

4.3 Passo 1: Multiplique suas opções 
 

 

Para evitar a visão estreita, precisamos multiplicar as opções disponíveis antes de começar a avaliá-

las. Existem maneiras de expandir de forma concisa e um breve resumo das técnicas são descritas 

brevemente em capítulo específico. 

O mais importante desta primeira etapa é explorar ao máximo possibilidades ao invés de seguir no que 

é mais óbvio. Este momento no processo é de pensar em termos de “E” e não de “OU”, assim como 

buscar quem já resolveu problema semelhante utilizando soluções reconhecidamente melhores. 

Principais ferramentas e processos: 
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4.4 Passo 2: Adicione uma dose de realidade 
 

 

Uma vez levantadas opções, precisamos deixa-las em caráter de igualdade para comparação. Para isso 

é necessária imparcialidade em suas características que são levantadas através de perguntas 

investigativas. Esta etapa é a mais difícil, já que o viés de confirmação ocorre de forma inconsciente e 

não pode ser eliminado, apenas contido. 

Precisamos reconhecer antes de mais nada que temos uma capacidade limitada para analisar opções 

de maneira completamente imparcial. Tendemos a buscar confirmações que sustentam nossas crenças 

e preferências, ao invés informações não corroborativas que nos ajudariam a olhar o outro lado da 

moeda. Técnicas específicas para este fim também são exploradas em capítulo específico. O resultado 

esperado nesta etapa é neutralizar as percepções de preferências naturalmente criadas por nós 

mesmos, tendo uma visão imparcial das características de cada opção disponível. 

Principais ferramentas e processos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Evitar escolhas “sim” ou “não” 

▪ Custo da oportunidade 

▪ Multitracking 

▪ Atitude mental (prevenção ou promoção) 

▪ Benchmarking 

▪ Discordância 

▪ Perguntas investigativas 

▪ Usar visão interna e externa 

▪ Sentir o clima 
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4.5 Passo 3: Distancie-se para decidir 
 

 

Multiplicamos nossas opções de escolha, adicionamos uma dose de realidade para cada premissa e 

agora é o momento de decidir. Ao contrário do que a maioria pensa, talvez esta seja a etapa menos 

importante de todas. A decisão é uma mera consequência da identificação e análise dos dados 

levantados. No entanto, o maior perigo neste momento são as emoções imediatas que podem não 

refletir expectativas de longo prazo. 

Algumas técnicas para se distanciar no momento da tomada de decisão são descritas em capítulo 

específico. O mais importante nesta fase é garantir que levemos em consideração os diferentes 

aspectos da questão, não simplesmente o racional ou emocional, mas ambos. Afinal, se removermos 

todos os mecanismos racionais da tomada de decisão, o que sobra é a emoção. Esta deve ser também 

considerada, principalmente quando pensarmos em termos de prioridades essenciais. 

Principais ferramentas e processos: 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Passo 4: Esteja pronto para errar 
 

 

Um detalhe importante na tomada de decisão é que ela é baseada em fatos conhecidos. Porém, não 

sabemos aquilo que não sabemos, e isto infelizmente afeta muitas vezes os resultados esperados. Com 

isso, precisamos reconhecer que temos uma capacidade limitada de assertividade e nos preparar para 

os insucessos e sucessos. 

Algumas técnicas são exploradas em capítulo específico, no entanto o ponto mais importante a saber 

é que precisamos definir previamente momentos em que nossa decisão precisa ser revista, para o bem 

ou para o mal, assim como prever ações de contramedidas (cabos de detonação). Isto permite nos 

conduzir no caminho da decisão sem nos preocupar ativamente, pois sabemos que há um momento 

previamente definido que servirá de alerta para reavaliarmos o cenário. 

▪ Evitar emoções imediatas 

▪ Técnica 10-10-10 

▪ Usar conselhos internos 

▪ Respeitar prioridades essenciais 
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Principais ferramentas e processos: 

 

 

 

 

 

 

4.7 Resumo do processo de decisão 
 

 

 

 

 

 

  

▪ Bookending 

▪ Visão retrospectiva e prospectiva 

▪ Cabo de detonação 
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5. Negociação 
 

5.1 O Problema 
 

A seguir, um típico minueto negocial entre um cliente e dono de brechó. 

Cliente Comerciante 
Qual é o preço deste prato de latão? Esta é uma bela antiguidade, não é? Acho que 

por R$125 podemos fazer negócio. 

O quê?... Mas está amassado. Olhe, dou 
R$40. 

Nem pensar. Aceito vender por uma oferta 
séria, mas R$40 certamente não é sério. 

Bem, eu poderia chegar a R$50, mas jamais 
pagaria R$125. Faça um preço realista. 

É difícil negociar com o Senhor... R$100, e 
vendo agora. 

Pago R$60. Paguei muito mais do que isso por este prato. 
Faça uma oferta séria. 

O máximo a que posso chegar é R$70. O Senhor notou o trabalho de gravação? Olhe 
bem. Ano que vem, peças como esta valerão 
o dobro do que valem hoje. 

 

 

O mundo precisa de mais conflitos, não menos. O grande ponto é como transformá-los em acordos 

sensatos e eficientes. O problema da negociação tradicional é que geralmente se baseia em dois perfis 

de negociadores: 

• Duro: O negociador é intransigente e tende a se fixar em posições. O interesse em preservar 

o relacionamento tende a ficar em segundo plano, focando apenas na eficiência do acordo 

para si. Mesmo que isso não adote critérios objetivos. 

• Afável: O negociador é altamente adaptável e cede a pressões com facilidade. Está focado 

em preservar o relacionamento, mesmo que isso lhe custo um resultado ineficiente para si. 

Com isso, geralmente se sente lesado ao final de negociações. 
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Ambos perfis tendem a gerar uma barganha conhecida como posicional. Esta abordagem é 

geralmente limitada pois foca em objetivos fixos, e não no que está por trás. Para obter melhores 

resultados em uma negociação é preciso expandir o raio de atuação da discussão, não se concentrando 

em posições, mas sim interesses. 

 

Na barganha posicional, que jogo você prefere? 

Afável Duro 
Os participantes são amigos. Os participantes são adversários. 

O objetivo é o entendimento. O objetivo é a vitória. 

Faça concessões para cultivar o 
relacionamento 

Exija concessões como pré-requisitos para o 
relacionamento 

Seja afável com as pessoas e com o 
problema. 

Seja duro em relação às pessoas e ao 
problema. 

Confie nos outros. Desconfie dos outros. 

Mude de posição com facilidade. Aferre-se à sua posição. 

Faça ofertas. Faça ameaças. 

Revele o resultado que você espera. Não deixe claro o resultado esperado. 

Aceite perdas unilaterais para conseguir 
chegar a um acordo. 

Exija ganhos unilaterais como condição de 
acordo. 

Busque uma solução única: aquela que eles 
aceitarão. 

Busque uma solução única: aquela que você 
aceitará. 

Insista em um acordo. Insista em sua posição. 

Tente evitar uma competição de vontades. Tente vencer uma competição de vontades. 

Ceda à pressão. Aplique pressão. 

 

O objetivo da abordagem aqui proposta não é assumir perfil nem duro, nem afável. Mas assumir 

ambos, de maneiras específicas: duro com o problema e afável com as pessoas. Se pudéssemos 

resumir toda a técnica envolvida, ela se consistiria em quatro princípios: 

#1) Separar pessoas do problema: Antes de iniciar qualquer negociação, é preciso 

desvencilhar o relacionamento pessoal do problema substantivo; 
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#2) Concentrar-se em interesses, não em posições: Para toda posição 

declarada, existe um interesse por trás que provavelmente se conjugará com seus interesses; este 

deve ser o foco da negociação; 

#3) Inventar opções de ganhos mútuos: Para descobrir quais são os interesses em 

comum, é preciso desenvolver opções; “antes de dividir o bolo, é preciso aumenta-lo”; 

#4) Insistir em usar critérios objetivos: Todo acordo sensato e justo precisa de 

parâmetros independentes para se basear. 

 

 

 

 

A partir do uso destes princípios, podemos assumir posturas diferentes e mudar o jogo da negociação, 

passando do modo competitivo para o cooperativo. Desta forma, a transformação dos objetivos deve 

ser para a busca de posições em comum, considerando os interesses subjetivos. 
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O jogo da negociação tende a uma solução diferenciada entre duro e afável: 

 

Problema Solução 
Barganha posicional: De que jogo você deve 

participar? 
Mude o jogo – Negocie 

baseado em méritos 

Afável Duro 
Baseada em 

princípios 
Os participantes são 
amigos. 

Os participantes são 
adversários. 

Os participantes são 
solucionadores de problemas 

O objetivo é o 
entendimento. 

O objetivo é a vitória. 
O objetivo é chegar a uma 
solução sensata, de forma 
eficiente e amigável 

Faça concessões para 
cultivar o relacionamento 

Exija concessões como pré-
requisitos para o 
relacionamento 

Separe as pessoas do 
problema 

Seja afável com as pessoas e 
com o problema. 

Seja duro em relação às 
pessoas e ao problema. 

Seja afável com as pessoas e 
duro com o problema 

Confie nos outros. Desconfie dos outros. 
Continue a negociar, 
independentemente da 
confiança 

Mude de posição com 
facilidade. 

Aferre-se à sua posição. 
Concentre-se em interesses, 
não em posições 

Faça ofertas. Faça ameaças. Explore interesses 

Revele o resultado que você 
espera. 

Não deixe claro o resultado 
esperado. 

Evite estabelecer resultado 

Aceite perdas unilaterais 
para conseguir chegar a um 
acordo. 

Exija ganhos unilaterais 
como condição de acordo. 

Invente opções de ganhos 
mútuos 

Busque uma solução única: 
aquela que eles aceitarão. 

Busque uma solução única: 
aquela que você aceitará. 

Desenvolva múltiplas opções 
para que se escolha uma: 
decida mais tarde 

Insista em um acordo. Insista em sua posição. Insista em usar critérios 

Tente evitar uma 
competição de vontades. 

Tente vencer uma 
competição de vontades. 

Tente chegar a um resultado 
baseado em padrões, 
independentemente das 
vontades 

Ceda à pressão. Aplique pressão. 
Argumente e esteja aberto ao 
debate: ceda a princípios, não 
a pressões 

 

Não há sequência para utilização dos quatro princípios. Na verdade, eles precisam ser aplicados 

durante todo o processo de negociação, preferencialmente por ambas as partes.  
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Processo de condução de uma negociação baseada em princípios: 

 

 

5.2 Princípio #1: Separe pessoas do problema 
 

Precisamos lembrar que, antes de mais nada, negociadores são pessoas. O aspecto humano é talvez o 

mais importante, e que deve ser levado em consideração em uma negociação. Pessoas estão sujeitas 

à desvios psicológicos, crenças diferentes, entre outros fatores. 

 

 

 

Todo negociador tem dois interesses: substância e relacionamento. Qualquer um que negocia, deseja 

concluir um acordo com resultado eficiente e um bom relacionamento. O efeito é perenizar a aliança, 

tornando-a funcional para frentes futuras. No entanto, pessoas tendem a misturar o relacionamento 

com o problema, deixando o produto final ainda mais complexo de ser alcançado. 
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O primeiro passo neste caso, e até mesmo antes de iniciar a negociação, é desvencilhar o 

relacionamento da substância. Ambos lados precisam entender que não é questão de confiança, 

amizade, nem qualquer enlace pessoal, mas sim de atender resultados sensatos baseados em critérios 

objetivos. 

Para desenredar pessoas de problemas, é preciso entender os três aspectos envolvidos: 

• Percepção: Entender o outro lado é o que fará diferença em uma proposta de resolução 

sensata. Para isso, se colocar como uma terceira entidade facilitará o processo, passando o 

controle do cérebro emocional para o racional. 

• Emoção: Pessoas possuem crenças, frustrações, egos, desvios cognitivos, ideologias 

diferentes. Isto prejudica se não for levado em consideração durante uma negociação. O 

segredo é estabelecer um canal de entendimento sem agir pelo emocional. Para isso, sempre 

que for percebido alguma anomalia na relação, deixar o outro lado desabafar para então 

colocar sua posição é sempre mais prudente. Pessoas gostam de se sentir ouvidas. 

• Comunicação: Não adianta perceber a situação e controlar a emoção se o canal de 

comunicação não for bem estabelecido. Para isto, ouvir ativamente a outra parte, repetir 

parafraseando seu entendimento e utilizar perguntas para confirmar entendimento sempre 

será a melhor forma de garantir amplitude no canal. Uma vez que a outra parte se sentir 

ouvida, ela relaxará para ouvir o que você tem a dizer. 

Outro aspecto importante na colocação de pontos para a outra parte é a sequência em que isto ocorre. 

Primeiramente deve ser explicitado o problema, para então se falar da solução. A solução na frente 

do problema só fará com que o outro lado pare de te ouvir para reformular uma defesa em relação à 

sua solução enquanto você a explica. 
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Sobre percepção, segue um exemplo entre inquilino e proprietário de um imóvel alugado:  

Percepção do Inquilino Percepção do Proprietário 
O aluguel já está alto demais O valor do aluguel não é aumentado há 

muito tempo 

Com outros custos aumentando, não posso 
pagar mais do que já pago o aluguel 

Com os custos aumentando, preciso 
aumentar a renda que obtenho do aluguel 

O apartamento precisa de pintura O inquilino não tem cuidado para manter o 
apartamento em bom estado 

Conheço pessoas que pagam menos por um 
apartamento como este 

Conheço pessoas que pagam mais por um 
apartamento como este 

Pessoas jovens como eu não têm dinheiro 
para pagar aluguéis altos 

Pessoas jovens como ele tendem a fazer 
barulho e estragar o apartamento 

O aluguel deveria ser mais baixo porque este 
bairro está deteriorado 

Os outros proprietários deveriam aumentar 
os preços do aluguel para melhorar a 
qualidade do bairro 

Sou um inquilino desejável. Não tenho 
animais de estimação 

A música alta que ele toca me deixa louco 

Sempre pago o aluguel quando o 
proprietário me pede 

Ele só paga o aluguel quando peço 

O proprietário é muito impessoal. Jamais me 
pergunta como estou me sentindo. 

Sou uma pessoa que respeita a privacidade 
dos meus inquilinos. 
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5.3 Princípio #2: Concentre-se em interesses, não em posições 
 

Em uma negociação, dificilmente conseguiremos conciliar resultados satisfatórios para ambas as 

partes se mantivermos posições definidas. Para atingir acordos eficientes, é preciso entender o que 

está por trás: o interesse. 

Para entender melhor: posição é o que decidimos, interesse é o que nos levou a decidir. É sempre 

mais difícil identificar interesses pois são subjetivos, normalmente intangíveis. 

 

Por trás de posições, declaradas ou não, há pelo menos um interesse. O grande desafio de uma 

negociação é identificar posições sobrepostas (nossas e da outra parte), através dos interesses 

subjacentes. Para isso, é necessário que ambos declarem explicitamente seus interesses. Ou seja, não 

podemos chegar em um pronto-socorro dizendo que estamos com uma pequena dor na barriga, 

quando na verdade estamos com uma crise de úlcera no estômago. 

Para descobrir posições, a pergunta natural é “O que você quer”? Para interesses, o principal meio é 

perguntando “Por que você quer”? E precisamos ter cuidado ao explorar “porquês”, pois pode nos 

remeter ao passado ou futuro. Geralmente as pessoas tendem construir a resposta com base na causa 

(passado), ao invés do propósito (Futuro). Quando se pergunta a alguém por que está brigando, 

geralmente a resposta é “porque ele fez isso” ou “disse aquilo”. É um caso típico onde se explora o 

passado. Ao passo que devemos focar no que pretendemos obter de resultado daquele conflito 

(futuro). 
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5.4 Princípio #3: Invente opções de ganhos mútuos 
 

O maior problema de discutir opções para acordos favoráveis é que não ocorre de forma natural. Não 

há boas opções disponíveis por aí, bastando apenas pegá-las. É preciso cria-las através de um exercício 

mental em conjunto. 

 

Além disso, há entre as partes uma ideia primitiva de que “mais para ele” significa “menos para mim”. 

Para evitar isso é preciso aumentar o bolo, antes de repartir. Ou seja, criar o máximo possível de 

alternativas antes da decisão. 

A fim de desenvolver opções, é importante entender que a quantidade é o mais importante, e não a 

qualidade dos itens. A mente precisa estar aberta a qualquer tipo de raciocínio, sendo eles cabíveis ou 

não. 

Obstáculos na invenção de ganhos mútuos: 

1. Julgamento pré-maturo 

2. Busca por resposta única 

3. Pressuposição de um bolo fixo 

4. “Resolver o problema é deles” 

Pilares para desenvolvimento de opções criativas: 

1. Separe a invenção de decisão 

2. Amplie o número de opções 

3. Busque ganhos mútuos 

4. Facilite a decisão deles 

A técnica mais comum e conhecida para elaboração de novas ideias é o brainstorming. Um processo 

elaborado de condução se encontra em seção dedicada deste caderno. 
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5.5 Princípio #4: Insista em critérios objetivos 
 

Por mais que consigamos separar pessoas do problema, que busquemos interesses através de ganhos 

mútuos, ainda nos depararemos com interesses confrontantes. Neste caso, para atender acordos 

sensatos é necessário estabelecer e utilizar critérios objetivos. Se não definirmos referências claras 

para sustentar a argumentação, a negociação pode se transformar em um concurso de vontades. E 

decidir na vontade sempre sai mais caro. 

 

Vejamos o caso de uma empreiteira que você contratou para construir sua casa. No contrato não ficou 

claro detalhes sobre comprimento de estacas das fundações, entretanto você acredita que 1,5 metros 

seja uma boa referência baseado em sua experiência. Afinal você é engenheiro civil e possui extensa 

bagagem profissional. O contratado lhe informa que está prevendo estacas de 60 centímetros e diz 

que, como ele cedeu na última vez sobre utilizar armação de aço reforçado, é hora de você também 

ceder e aceitar sua posição. 

Se a conversa girar em torno desta discussão, não haverá fundamentação suficiente para nenhum dos 

lados. O melhor a fazer é definir normas técnicas ou convenções legítimas que sirvam como referência 

imparcial aos méritos discutidos. Desta forma, não será o que um deseja, mas o que é convencionado. 

Esta abordagem facilita e reforça o aceite de ambos os lados. 
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5.6 Desenvolva sua MAPAN 
 

Para lidar com negociadores de poderes maiores é necessário desenvolver uma MAPAN (Melhor 

Alternativa Para um Acordo Negociado). A pergunta chave deve ser: 

 

O que fazer caso não fechemos acordo? 

 

O processo de desenvolvimento da MAPAN é: 

 

1 – Inventar alternativas concretas sobre o que fazer caso o acordo não seja alcançado. 

2 – Aperfeiçoar as opções mais promissoras, deixando-as com aspecto mais tangível. 

3 – Selecionar a que for a melhor opção e adotá-la como referência em uma negociação. 

Declare-a se for necessário. 
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5.7 Negociação Jiu-jitsu 
 

Se a negociação for dura, dobre o outro lado usando a negociação Jiu-jitsu. Esta abordagem se baseia 

em mudar o foco do lado oposto para o que você deseja como produto final. Para isso alguns pontos 

precisam ser atendidos. 

 

Alguns conceitos precisam ser atendidos para um resultado bem-sucedido: 

• Não ataque a posição deles, verifique o que existe por trás dela. 

Independente da questão, devemos nos limitar a argumentar sobre o que podemos fazer em 

relação a sua posição. O outro lado encarará sempre como uma afronta pessoal e o 

relacionamento pode começar a se misturar com a substância. Não é questão de estar certo 

ou errado, mas de chegar a um acordo sensato. 

• Não defenda suas ideias, incentive as críticas e recomendações. Um 

negociador duro espera que você o conteste para ele apresentar novos argumentos 

contraditórios, se afastando cada vez mais de seu objetivo final. É preciso agir na contramão, 

incentivando e concordando com suas colocações. Isto fará com que cesse seus ataques, pois 

afinal você os está acatando e permitirá abertura para introdução de novos temas. Além de 

incentivar o sentimento de reciprocidade que potencializará sua resposta de forma positiva 

em relação às suas abordagens. 

• Transforme um ataque pessoal em um ataque ao problema. Por mais 

tentador que seja revidar um ataque pessoal, não o faça. Mesmo que você tenha razão, é 

contraproducente seguir nesta linha. O outro lado não estará interessado em argumentos que 

o mostrem errado. Isto causará uma dissonância cognitiva em sua contraparte, fazendo com 

que ele perca interesse em seus argumentos. O ideal é desfazer os ataques pessoais tornando-

os irrelevantes, e ressaltando que o mais importante é retornar à solução do problema. 
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5.8 Táticas ardilosas 
 

Mesmo havendo boa-fé da sua parte, o outro lado pode utilizar truques sujos. A tendência natural de 

reação é resumida em duas respostas: (1) ficamos omissos na negociação querendo concluir o mais 

rápido possível e prometendo que nunca mais voltará contato com aquela pessoa; e (2) queremos 

pagar na mesma moeda. O fato é que ambos não geram resultados satisfatórios, certamente não para 

vocês. 

Para lidar com táticas ardilosas, o processo comum para desarticular é: 

 

 

 

Existem basicamente três categorias de táticas ardilosas onde podemos identificar iniciativas 

diferentes em cada grupo.  
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5.9 Resumo da negociação 
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6. Material Complementar 

6.1 Orientações Gerais 
 

A seguir o resumo dos conceitos, ferramentas e processos mencionados em cada etapa da tomada de 

decisão. 

 

➢ Problemas na tomada de decisão: 

▪ Visão estreita 

▪ Viés de confirmação 

▪ Emoções imediatas 

▪ Excesso de confiança 

 

 

 

➢ Para combater os problemas: 

 Multiplique suas opções 

 Adicione uma dose de realidade 

 Distancie-se um pouco antes de decidir 

 Esteja pronto para errar 
 

 

 



6.2 Ferramentas disponíveis 
 

 

 

 

 

 

Escolhas “sim” ou “não” são a personificação da visão estreita, primeiro vilão que 

devemos evitar. Uma opção é pensar sempre em “E” ao invés de “OU”. 

Evitar escolhas “sim” ou “não” M 

Para equilibrarmos opções, precisamos compará-las de forma equilibrada 

considerando o custo total envolvido de cada. 

Pensar no custo da oportunidade M 

Explorar opções simultâneas trará resultados melhores do que em uma única frente. 

Ajuda a reduzir o ego do responsável, além de triangular as melhores práticas. 

Usar o multitracking M 

Foco na prevenção é quando inconscientemente estamos mais preocupados com 

eventuais perdas, enquanto que na promoção com possíveis ganhos. Conseguimos 

aproveitar o melhor de nossas ações quando equilibramos ambas atitudes mentais. 

Equilibrar atitude mental – prevenção e promoção M 

Procurar quem já resolveu problema semelhante otimiza tempo na resposta e 

permite otimizar possíveis soluções. 

Buscar o benchmarking M 
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A discordância permite enxergar pontos de vistas diferentes, reforçando ainda mais o 

entendimento de diferentes aspectos do problema. 

Promover a discordância A 

Para evitar o viés de confirmação, não podemos utilizar perguntas corroborativas. 

Precisa ser específica e direcionada para o outro lado da moeda. 

Utilizar perguntas investigativas A 

Para um entendimento completo da situação, precisamos aumentar e reduzir o zoom 

nas opções dispostas. Entender a questão utilizando taxas de base traz a vantagem 

de não nos tratar como especiais, dando uma visão imparcial. Isto não significa 

ignorar o que sentimos ou interpretamos, apenas que devemos considerar ambos os 

lados. 

Usar visão interna e externa A 

Por que “chutar” sobre um resultado, se podemos ter certeza? Sentir o clima significa 

saber a temperatura da água com a ponta do pé antes de pular de cabeça, e pode ser 

feito através de um experimento gerando uma amostra do resultado. 

Sentir o clima A 
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Boas decisões não devem ser tomadas no calor do momento. Para isto, definir quais 

são os sentimentos de longo prazo e coloca-los em primeiro lugar são etapas 

fundamentais. Ações como não ter contato direto com fatores influenciadores 

mantém o racional no comando. 

Evitar emoções imediatas D 

Uma forma de testar nosso sentimento em relação à decisão desejada é avaliar em 

condições temporais diferentes. Pensar em como se sentiria em 10 minutos, em 10 

meses e em 10 anos. Esta análise permite enxergar nos espectros de curto e longo 

prazo. 

Usar a técnica 10-10-10 D 

Quando aconselhamos terceiros nossas percepções são mais limpas e baseadas no 

que é mais importante. Percepções sobre nós mesmos consideram diversas variáveis 

que poluem o resultado. Para fugir deste vilão, precisamos imaginar “que conselho 

daríamos para nosso melhor amigo?”. 

Usar conselhos internos D 

Para dilemas complexos onde as alternativas tenham um relativo nível de 

atratividade equivalente, é preciso elevar o nível de análise e pensar em quais são as 

prioridades acima de toda a névoa de fatores positivos. Enxergar de forma holística 

trará clareza e segurança. 

Respeitar prioridades essenciais D 
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O futuro não é um estado pontual, mas sim uma faixa de possibilidades que varia de 

acordo com situações desconhecidas. Para isso, a melhor forma de estar preparado é 

pensar no melhor e pior cenário, e então estabelecer o momento de tomar uma nova 

decisão. 

Usar o bookending E 

A psicologia explica que é mais fácil visualizar um cenário a partir de um ponto 

futuro, como se já tivesse ocorrido, do que ao contrário. Isto nos permite enxergar 

possibilidades mais concretas e estabelecer variáveis de comando. 

Visão retrospectiva e prospectiva E 

Estamos normalmente em um estado de piloto automático e precisamos de alertas 

para identificar que algo vai errado e temos opção de tomar uma decisão diferente. 

Estes momentos precisam ser definidos durante o processo da decisão inicial. 

Definir um cabo de detonação E 
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7. Estudos de caso 
 

Para fixação, seguem casos reais que sugerem resolução usando técnicas discutidas em workshop. 

 

7.1 Tomada de Decisão 
 

Caso #1: Uma pequena empresa deveria processar um concorrente maior? 
 

 

Situação: 

Kim e sua amiga Wendi Levy cofundaram a Mixed Chicks, uma marca de produtos para mulheres com 

cabelos crespos e afros. Depois de oito anos de trabalho, a receita anual já batia a marca de 5 milhões 

de dólares. Então, em fevereiro de 2011, Kim recebeu um email perturbador. Um dos varejistas que 

trabalhava com os produtos da Mixed Chicks informava que a Sally Beauty Supply – uma gigante do 

varejo com receita de 3 bilhões de dólares – tinha acabado de lançar a própria linha de produtos para 

cabelos afro. O nome da linha era nada menos que Mixed Silk. Kim não conseguiu acreditar. Uma hora 

depois, outro varejista ligou com um relato similar. 

Kim e Wendi pediram que uma colega comprasse uma amostra e, quando viram o produto da Mixed 

Silk, ficaram furiosas.  Era uma imitação barata do produto delas, com embalagens similares, chegando 

a usar até a mesma tipologia. E saía pela metade do preço do produto delas. 

Elas não se impressionaram com a qualidade da Mixed Silk, mas se preocupavam com a possibilidade 

de os consumidores não perceberem a diferença quando vissem os dois produtos lado a lado nas 

prateleiras. Em pouco tempo, outros varejistas informaram que os clientes estavam comprando a 

opção mais barata. 

 

Quais são as opções delas? 

Kim e Wendy pesquisaram o que outros empresários fizeram em situações similares e conversaram 

com advogados sobre suas opções legais. Elas poderiam enviar uma carta de cessação de prático, 

exigindo que a Sally Beauty Supply descontinuasse imediatamente sua linha Mixed Silk. Mas seria uma 

manobra arriscada: se o tribunal decidisse contra vocês, vocês precisariam reembolsar a receita 

perdida da gigante do varejo, o que poderia ser um montante substancial. Em contrapartida, se 

abrissem um processo e vencessem, vocês poderiam eliminar para sempre a Mixed Silk das prateleiras 

e ainda por cima receber uma restituição por perdas e danos. 
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A opção legal era bastante dispendiosa: os especialistas estimavam algo entre 250 mil a 500 mil por 

ano em custos legais. O caso poderia se arrastar durante anos. Será que valeria todo o tempo e 

distração? 

Mas e se a Mixed Silk, com seu preço inferior, acabasse destruindo a Mixed Chicks? Como elas se 

sentiriam se não se defendessem com firmeza? 

As duas fundadoras penaram com a questão: devemos ou não processar?  
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– Como elas podem tomar uma boa decisão? – 

 

Multiplique suas opções: o dilema do tipo “processar ou não” é um sinal que elas 

podem estar presas na armadilha da visão estreita. Lembre-se que uma pergunta que 

pode ser feita para se livrar da visão estreita é a questão do “custo de oportunidade”: o 

que mais poderíamos fazer com o mesmo tempo e recursos? Imagine o efeito se, em vez 

de gastar 500 mil dólares por ano em honorários legais, a Mixed Chicks investisse esse dinheiro em 

propaganda ou o usasse para contratar mais dez vendedores. Um expert do varejo citado pela Inc., 

James T. Noble, levou essa análise um pouco mais além, sugerindo ter reposicionado seu produto 

como a oferta superior do mercado, surfando na onda da publicidade e do crescimento de mercado 

criado pela Sally Beauty... Em certo sentido, a entrada da Sally Beauty no mercado poderia ser a melhor 

coisa que já aconteceu à empresa delas”. A Mixed Chicks também poderia ter usado o dinheiro e o 

tempo para declarar guerra na frente de batalha das relações públicas, contando uma história do tipo 

Davi contra Golias. 

 

Adicione uma dose de realidade às suas premissas: Kim e Wendi 

procuraram outros empresários que enfrentaram situações similares. Uma excelente 

maneira de se submeter a um teste de realidade. Elas deveriam ser cautelosas ao 

investigar suas opções legais, tomando o cuidado de procurar evidências não 

corroborantes. Os advogados que poderiam representa-las – e embolsar 500 mil dólares anuais em 

honorários – com certeza não serão imparciais nesta questão! (E esperamos que essas estimativas de 

custo tenham sido fundamentadas em “taxas de base” de outros empresários e não nas previsões dos 

advogados. Seria um desastre se os advogados estivessem dando uma estimativa deliberadamente 

mais baixa e os custos reais chegassem a 1 milhão de dólares por ano). Para obter informações legais 

mais precisas, será que a dupla de fundadoras não poderia “olhar o outro lado da moeda”? Suponha 

que elas procurassem a orientação de um advogado corporativo – o tipo de pessoa que poderia 

representar a Sally Beauty Supply – e pagassem por algumas horas de consultoria. Esse especialista 

poderia ajuda-las a reduzir o zoom, apresentando as taxas de base de sucesso para processos dessa 

natureza. Porém, o advogado também poderia ajuda-las a aumentar o zoom, apresentando-lhes um 

close-up de como seria abrir um processo como esse. (O que o processo implicaria? Como isso afetaria 

a sua vida de trabalho? E a sua saúde?) 

 

Distancie-se um pouco antes de decidir: Acontece que, um mês depois, em 

março de 2011, a Mixed Chicks abriu o processo. “Kim e eu concordamos”, Wendy 

conta. “Não dava para simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. ” Isso nos 

preocupa, porque nos parece uma decisão que pode não ter sido ponderada com uma 

Caso #1 | Resolução sugerida 
# 
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visão distanciada e de longo prazo das consequências futuras. O desejo de vingança é totalmente 

justificável – nós também nos sentiríamos assim na pele delas –, mas será que elas não deixaram que 

a raiva orientasse sua escolha? Nós nos perguntamos o que teria acontecido se elas tivessem 

perguntado: “O que os nossos sucessores fariam?” Analisar a situação de fora poderia tê-las ajudado 

a se distanciar. Outra maneira de ver a situação é perguntar: Quais são as nossas prioridades 

essenciais? Se elas fundaram a empresa para ajudar mulheres com cabelos afro a se sentirem mais 

bonitas, será que o processo legal realmente promove essa meta com mais eficácia do que qualquer 

outra opção? E o que elas pensam em deixar de fazer para abrir espaço na vida delas para o processo 

judicial? Desconfiamos que as duas empresárias já não tinham muito tempo antes de abrir o processo. 

Quais itens da “Lista A” sairão prejudicados por causa dessa escolha? 

 

Esteja preparado para errar: Kim e Wendi deveriam ter aplicado uma visão 

retrospectiva para identificar os maiores riscos de abrir o processo. Imaginamos que 

o maior risco seria o processo esgotar suas reservas de caixa, arrastando-se por anos 

e desgastando a motivação empreendedora delas, deixando-as estressadas e 

distraídas, incapazes de lidar com os rigores de operar um negócio em crescimento. Essa situação, que 

não tem um final claro, clama por um cabo de detonação. Elas podem ter decidido não gastar nenhum 

dólar a mais que 750 mil dólares. Ou que não permitiram que o processo se arrastasse por mais de 18 

meses. Elas não podem se dar ao luxo de deixar que o processo prejudique seu trabalho, especialmente 

sabendo que as emoções imediatas serão intensas e amargas. 

 

Reflexões sobre o processo: 

Os maiores riscos que deveriam ser evitados nessa decisão foram: (1) cair na armadilha da visão 

estreita do “processar ou não processar” e deixar de ver outras boas opções; e (2) tomar uma decisão 

custosa orientada por emoções viscerais. 
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Caso #2: Uma jovem profissional deveria se mudar para cidade grande? 
 

 

Situação: 

Sophia, uma mulher solteira no final de seus 20 anos, nasceu na China, mas imigrou aos Estados Unidos 

e fez MBA em uma prestigiada faculdade de administração. Em 2012, ela morava em Fort Wayne, 

Indiana, onde trabalhava na área de estratégia corporativa para uma grande empresa de moda. Ela 

gostava do trabalho e dos colegas, mas também queria formar uma família. “Não consigo me imaginar 

com 35 anos e solteira”, ela disse. Passados cinco anos em Fort Wayne e alguns namoros pouco 

promissores, ela começou a se preocupar com a possibilidade de nunca encontrar o homem certo na 

região. “Não tem homens solteiros aqui... Fort Wayne é o tipo de cidade para a qual as pessoas se 

mudam e compram uma casa no subúrbio para morar com a família”, conta. Uma colega de Sophia 

morava em Chicago e ia ao escritório de Fort Wayne quando necessário. Ela sugeriu que Sophia fizesse 

o mesmo. Com 1,3 milhão de homens na cidade grande, Sophia não tinha como reclamar de falta de 

opções. 

 

Quais são as opções dela? 

Sophia já tinha passado um ou dois anos flertando com a ideia de se mudar para Chicago – ela 

acreditava que seu chefe aprovaria a mudança –, mas nunca tinha pensado a sério na possibilidade. 

Afinal, ela teria tanto trabalho... Precisaria vender sua casa em Fort Wayne, encontrar um lugar para 

morar em Chicago e aprender a se virar numa cidade nova. Porém, com o passar dos meses e nenhum 

progresso na vida afetiva, Sophia começou a se perguntar se não seria melhor mergulhar de cabeça. 

Ela deveria ou não se mudar? 
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– Como ela poderia tomar uma boa decisão? – 

 

Multiplique suas opções: note a escolha binária: “ela deveria ou não se mudar”? 

Na maior parte das vezes, isso é um sinal de visão estreita. No entanto, na verdade, 

justiça seja feita, Sophia considerou várias outras alternativas. Ela pensou em procurar 

outro emprego, que implicaria se mudar para uma cidade mais propícia para os solteiros, 

mas decidiu que gostava demais de seu emprego atual e de seus colegas. E ainda estava pensando em 

maneiras de conhecer pessoas em Fort Wayne, talvez entrando em algum grupo social. 

 

Adicione uma dose de realidade às suas premissas: Como Sophia poderia 

coletar informações confiáveis para orientar sua decisão? Primeiro, ela poderia 

consultar a maior especialista do mundo no assunto: sua colega que mora em Chicago 

e trabalha em Fort Wayne! Ela deveria tomar o cuidado de fazer perguntas não 

corroborantes à colega: Qual é a pior parte de morar longe do trabalho? Do que você não gosta de 

morar em Chicago? Quanto tempo levou para fazer novas amizades? Em contrapartida, observe que 

essa é uma situação na qual pode ser difícil sentir o clima: ela poderia muito bem passar uma semana 

ou um mês em Chicago, mas teria o pior dos dois mundos, com todo o transtorno do longo trajeto ao 

trabalho e nenhum dos prazeres de fazer novos amigos e formar um novo estilo de vida. Essa nos 

parece uma situação na qual sentir o clima seria um “pisar em ovos emocional”. Ela precisa mergulhar 

de cabeça ou, para a própria paz de espírito, parar de pensar em mergulhar. 

 

Distancie-se um pouco antes de decidir: Sophia já vinha pensando em se 

mudar por algum tempo e, no final, a decisão se resumia em saber se ela estava ou não 

preparada para correr o risco. Não havia muitos homens solteiros em Fort Wayne, mas 

ela já conhecia a cidade. Ela se sentia à vontade lá. Era empolgante pensar em Chicago, 

mas a mudança envolveria muitos fatores desconhecidos. E se ela não gostasse? E se fosse pior? (Note 

os indícios da mera exposição e aversão à perda.) Uma noite, depois do jantar, uma colega perguntou: 

“o que você recomendaria que sua melhor amiga fizesse se ela estivesse nessa situação?”. E Sophia 

respondeu, sem hesitar: “Ah, se mudar para Chicago, é claro!”. Ela ficou um pouco chocada com a 

facilidade com que a resposta saiu de sua boca. E, naquela mesma noite, ela enviou uma mensagem 

de texto ao chefe, perguntando se ele ainda apoiaria a mudança. 

 

Caso #2 | Resolução sugerida 
# 
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Esteja preparado para errar: Tomada a decisão de se mudar, Sophia deve 

pensar nas opções caso a mudança não seja um sucesso. Uma das melhores soluções 

seria manter sua casa em Fort Wayne por um período de experiência de, digamos 9 

ou 12 meses, alugando-a para ajudar a pagar o financiamento. Dessa forma, ela 

poderia retomar facilmente sua vida em Fort Wayne se quisesse. Sophia também poderia obter uma 

“apresentação realista” de sua amiga de Chicago: Quais eram as dificuldades e problemas para os quais 

ela deveria se preparar? (Observe que ela já tinha sondado a realidade quando fez perguntas não 

corroborantes à amiga antes de tomar a decisão.) Por fim, ela também poderia montar um cabo de 

detonação pessoal: se não encontrasse alguns homens interessantes no primeiro ano em Chicago, 

poderia concluir que o problema está em seu estilo de vida e não na cidade onde mora. Nesse cenário, 

ela poderia decidir viajar menos ou tentar se envolver mais em atividades sociais como em uma 

organização voluntária, igreja ou grupo profissional. (Ou, melhor ainda, por que não pensar em termos 

de “E, não OU” e fazer as duas coisas? Isto é, mudar-se para Chicago E envolver-se em novas atividades 

sociais?) 

 

Reflexões sobre o processo: 

Já alertamos repetidas vezes contra decisões binárias como “mudar-se ou não para Chicago”, mas 

nesse caso, esse tipo de decisão nos parece justificável. (Ela já tinha explorado e rejeitado outras 

opções.) Assim, o estágio crucial do processo decisório de Sophia foi a necessidade de se distanciar 

para definir suas prioridades. No caso dela, a pergunta: “o que você recomendaria que sua melhor 

amiga fizesse?” lhe proporcionou o distanciamento necessário. 
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Caso #3: Deveríamos oferecer desconto para nosso software? 
 

 

Situação: 

Você é um executivo de vendas de uma empresa de software. O carro-chefe da empresa é uma 

ferramenta que ajuda os clientes a administrar com mais eficácia as interações online de atendimento 

aos próprios clientes. Até o momento, vocês desenvolveram um forte posicionamento de mercado 

entre o público high-tech, mas os líderes seniores da sua empresa querem expandir as vendas a órgãos 

públicos que lidam com um grande volume de cidadãos. Infelizmente, as primeiras tentativas de 

vender o software para o governo não surtiram resultados impressionantes. Embora ele tenha alocado 

dois vendedores em período integral durante seis meses para tentar fechar vendas no setor público, 

eles só conseguiram atrair alguns poucos clientes pequenos. Um dos seus representantes de vendas, 

Tom, lhe diz repetidamente que vocês precisam reduzir os preços para os clientes do setor público. No 

entanto, você tem muita experiência como gerente de vendas e sabe que os vendedores sempre 

querem reduzir os preços, de forma que desconfia um pouco da abordagem de reduzir os preços para 

conseguir mais clientes. 

 

Quais são as suas opções? 

Seu trabalho é fazer alguma coisa para melhorar as vendas ao setor público. Porém você não sabe ao 

certo quais são as suas opções. Você poderia não fazer nada – cultivar novos relacionamentos pode 

levar tempo, e as iniciativas de vendas simplesmente poderiam demorar um pouco mais para render 

frutos. Ou você poderia reduzir os preços imediatamente e ver se isso faz alguma diferença. Não dá 

para saber ao certo o que mais você poderia fazer e essa incerteza faz parte do seu problema. 
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– Como você pode tomar uma boa decisão? – 

 

Multiplique suas opções: É importante não se limitar a ouvir as queixas de Tom e 

cair na armadilha da visão estreita, restringindo-se a decidir se “deve ou não” reduzir 

os preços. O preço não é a única variável que explica a decisão de compra dos clientes. 

Quais outras opções você tem? Se não lhe ocorrer nenhuma opção, tente a abordagem do 

benchmarking. Para procure por quem já praticou negócio com o governo e como foi a abordagem. O 

que parece estar dando certo para elas? Como é o formato de venda? Você pode descobrir, por 

exemplo, que os clientes do setor público esperam um atendimento mais ativo do que seus clientes 

high-tech. Em resumo, você não deveria se limitar a uma decisão de precificação antes de obter mais 

dados. Você precisa de mais opções e mais informações. 

 

Adicione uma dose de realidade às suas premissas: Para começar, sinta 

o clima. Dê a Tom carta branca para oferecer descontos substanciais a um ou dois 

clientes e veja o que acontece. Para que chutar quando você pode saber? Ao mesmo 

tempo, tente olhar o outro lado da moeda. Se a hipótese for que o problema está no 

preço, vá atrás de evidências de que o preço não é o problema. Por exemplo, você pode pedir que 

outros representantes de vendas cobrem um preço mais alto mais incluam um amplo pacote de 

serviços. Alguns testes com preços mais altos e mais baixos poderão ser bastante reveladores. 

Enquanto realiza esses experimentos, colete mais informações reduzindo e aumentando o zoom. Para 

reduzir o zoom, você pode recorrer a terceiros – empresas de pesquisa de mercado, por exemplo -, 

que poderiam lhe informar se as empresas de software normalmente dão descontos para os clientes 

do setor público e, se for o caso, de quanto. (Com isso, você estaria investigando a “taxa de base”). 

Você também poderia aumentar o zoom acompanhando seus representantes de vendas em algumas 

visitas a clientes. Conversar pessoalmente com os clientes e ouvir a opinião deles lhe daria uma ideia 

muito mais contextualizada e rica da situação. 

 

Distancie-se um pouco antes de decidir: Neste ponto, você ainda não está 

preparado para tomar uma decisão. Ainda é preciso coletar mais informações e pensar 

em mais opções. Dito isso, se Tom se revelar correto, você pode ter prioridades 

essenciais conflitantes nas mãos: Será que realmente deveria cortar os preços 

(reduzindo os lucros) para desenvolver uma base de clientes no setor público? A prioridade central da 

empresa é a participação de mercado ou a margem de lucro? Seria interessante descobrir a perspectiva 

dos líderes da empresa. 

 

Caso #3 | Resolução sugerida 
# 
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Esteja preparado para errar: Antes de saber qual será a sua decisão, fica 

difícil preparar-se para as consequências. Porém, sempre é possível montar um cabo 

de detonação. Por exemplo, é possível definir um limite para os seus experimentos. 

Você pode definir com Tom um cabo de detonação apropriado – Por exemplo, se ele 

não fechar um negócio em dois meses, tendo recebido a carta branca para reduzir os preços como ele 

mesmo propôs, vocês concordariam em tentar uma abordagem diferente. 

 

 

Reflexões sobre o processo: 

Para proporcionar a justiça processual, é importante que Tom se sinta ouvido (apesar de isso não 

implicar aceitar automaticamente a perspectiva dele). Dê a ele a chance de provar seu ponto de vista. 

No entanto, você, o líder dessa iniciativa, não pode se dar ao luxo de abandonar outras opções 

enquanto Tom tenta comprovar a hipótese dele. Você deve aplicar o multitracking. Procure diferentes 

fontes de informações e conduza alguns experimentos para esclarecer as suas melhores opções. 
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7.2 Negociação 
 

Caso #4: Seguradora e João – Negociação baseada em CRITÉRIOS 
 

Na situação a seguir, João teve seu carro completamente destruído por um caminhão de lixo. 

Felizmente havia seguro, porém o valor é definido com base na avaliação do perito da seguradora. 

João espera receber algo em torno de R$ 40.000. O diálogo reflete fatos reais, tendo seus nomes 

originais alterados. 

Perito da Seguradora João 

Estudamos seu caso e decidimos que o 

acidente está coberto. Isso significa que o 

senhor tem direito a receber uma indenização 

de R$ 33.600. 

Ah, sim. Como vocês chegaram a este valor? 

Este é o valor pelo qual avaliamos seu carro. 

Entendo, mas que padrão vocês usaram para 

chegar a esta quantia? Você sabe onde posso 

encontrar um carro semelhante por este valor? 

Quanto o senhor quer receber? 

Aquilo a que eu tiver direito, conforme a apólice. 

Encontrei um carro de segunda mão, parecido 

com o meu, por R$ 41.200. 

Mas R$ 41.200 é muito! 

Não estou pedindo R$ 41.200, nem R$ 43.000, 

nem R$ 40.000. Você não concorda que eu receba 

o suficiente para comprar um carro semelhante ao 

meu? 

Está bem, posso oferecer R$ 37.000. É o 

máximo a que posso chegar. É política da 

empresa. 

Como é que a empresa calcula isso? 

Veja, R$ 37.000 é o maior valor possível. É 

pegar ou largar. 

Olhe só, R$ 37.000 pode ser um valor justo, eu não 

sei. Entendo sua posição. A política da empresa lhe 

impõe limites. Mas se você não puder me dizer 

objetivamente por que esse é o limite a que tenho 

direito, vou entrar na justiça. Por que não 

estudamos o assunto e voltamos a nos falar? 

Podemos conversar novamente na quarta-feira as 

11h? 

 

 

Na quarta-feira... 
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Perito da Seguradora João 

Sr João, estou aqui com um anúncio do jornal 

de hoje. Um automóvel exatamente igual ao 

seu está sendo vendido a R$ 36.200 

Ah, sim. E qual é a quilometragem? 

É de 49 mil. Por que? 

Porque o meu tinha apenas 25 mil quilômetros 

rodados. Na sua tabela, em quanto isso valoriza o 

meu carro? 

Deixe-me ver... R$ 2.250. 

Supondo-se que R$ 36.200 seja uma base possível 

de negociação, a soma dos valores chega à R$ 

38.450. Está escrito no anúncio se o carro é todo 

automático? 

Não. Em quanto isso aumenta o preço? 

Em R$ 1.600. E alarme de ré? 

... 

 

Meia hora depois, João saiu com um cheque de R$ 42.500 da Seguradora. 
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Caso #5: Sra. Flores e Marco Nunes – Negociação Jiu-jitsu 
 

Nesta situação, Sra. Flores é proprietária de um imóvel cujo inquilino, Marco Nunes, está o 

desocupando. Recentemente Marco Nunes descobriu que o valor de seu aluguel, atualmente em R$ 

2.500, é regulado por um órgão independente e não poderia ultrapassar R$ 1.932. 

Como Marco Nunes se sentiu lesado, tenta recuperar o valor pago em excesso durante o período de 

aluguel, e para isso usa barganha baseada em princípios com táticas de negociação Jiu-jitsu. Veja na 

sequência alguns trechos chaves desenvolvidos no diálogo, que culminou em um acordo satisfatório 

para ambas as partes: 
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7.3 Templates de decisão 
 

 

– Como evitar a visão estreita? – 

Multiplique suas opções M 
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– Como evitar o viés de confirmação? – 

  

Adicione uma dose de realidade às suas premissas A 
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– Como evitar as emoções imediatas? – 

  

Distancie-se um pouco antes de decidir D 
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– Como evitar o excesso de confiança? – 

 

Esteja preparado para errar E 
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7.4 Roteiro de Negociação 
 

➢ Premissas: 

 Separe as pessoas do problema. 

 Concentre-se em interesses, não em posições. 

 Invente opções de ganhos mútuos. 

 Insista em usar critérios objetivos. 

 

➢ Estrutura de trabalho:  

 

Análise Planejamento Discussão 

Avaliação 

1 

Brainstorming 
ganhos mútuos 

2 

Elaboração 
MAPAN 

3 
Negociação 

4 

Avaliação 
da Proposta 

5 
Fechamento 

6 
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Entenda os fatores envolvidos, analise a situação e destaque os pontos 

relevantes. 

Avaliação 1 

Realize brainstorming explorando opções de ganhos mútuos. Neste caso, o 

importante é quantidade, não qualidade. 

Brainstorming 
ganhos mútuos 

2 

Elabore sua MAPAN (Melhor Alternativa Para Acordo Negociado) e assim 

estar preparado para contrapropostas. 

Elaboração da 
MAPAN 

3 

Aborde a contraparte para iniciar a discussão sobre possibilidades. Não 

esqueça de seguir as Premissas. 

Pergunte: “Para que você quer?”, e não “O que você quer?”. Apresente 

ideias abertas. Ouça e debata alternativas. A não ser que esteja 100% seguro 

do melhor resultado, sempre peça tempo para decidir. 

Negociação 4 

Compare as opções apresentadas com sua MAPAN. Se a proposta for: 

• Melhor: Avalie melhorias a propor ou aceite 

• Pior: Elabore contraproposta a apresentar ou rejeite 

Avaliação da 
proposta 

5 
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Reencontre a contraparte para negociação final e tomada de decisão. 

Apresente contraproposta e exponha sua MAPAN (se favorável). 

Aceite ou rejeite o acordo. 

Fechamento 6 
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7.5 Brainstorming 
 

II. Análise 

- Diagnostique o problema. 
- Distribua os sintomas em 

categorias. 
- Sugira causas. 

- Observe o que falta. 
- Assinale as barreiras à 
resolução do problema. 

I. Problema 

- O que está errado? 

- Quais são os sintomas 
atuais? 

- Quais são os fatos que não 
agradam, em contraste com 

uma situação preferível? 

III. Abordagem 

- Quais são as estratégias ou 
recomendações possíveis? 

- Quais são algumas das curas 
teóricas? 

- Gere ideias amplas sobre o que 
poderia ser feito. 

IV. Ideias de 

ação 

- Que poderia ser feito? 

- Que providências 
específicas poderiam ser 
tomadas para lidar com o 

problema?  
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8. Jogos 
 

Durante o workshop, foram realizadas atividades dinâmicas às quais são apresentadas a seguir. 

 

8.1 Disputa da Maçã – Denis e Mirta 
 

- Situação: 

Dois amigos de infância, João e Pedro, chegam em casa da escola e encontram um bilhete sobre a mesa: “a 

colheita de maçãs Calville Blanc d’hiver deste ano fracassou. Uma grande praga acabou com toda reserva e 

infelizmente não haverá para este ano”. É uma fruta especialmente utilizada em sobremesas refinadas. 

Os meninos eram muito queridos na região e ambos aficionados pela famosa fruta. Os produtores da região, 

que já os conheciam, deixavam sempre no pós-safra uma pequena quantidade em suas residências para 

consumo próprio. Porém com esta péssima notícia, logo correram para o único mercado que poderia ter a 

iguaria. Chegando lá, o atendente informou que acabava de esgotar seu estoque. 

O dono do mercado vendo aquela cena e a cara desolada dos meninos, chamou-os em sua sala. Abrindo a 

gaveta de sua mesa, ele tira uma unidade do tão desejado fruto, coloca-o sobre a mesa e diz: “Infelizmente só 

sobrou essa. Como vocês são dois, vou deixá-los na sala e darei cinco minutos para resolverem quem ficará 

com a fruta. Se não entrarem em um acordo, eu mesmo fico”. 

 

- Objetivo: 

Chegar a um acordo a respeito da maçã com os itens recebidos (vide lista e considerações a seguir) em até 

cinco minutos. 

 

- Conclusão: 

João gostaria de utilizar a maçã para fazer um suco à base de folhas de hortelã e essência de maçã. Para isso 

ele precisava da casca da fruta. 

Pedro gostaria de utilizar a maçã para fazer uma tarte tatin, sobremesa tipicamente francesa. Para isso ele 

precisava do interior da fruta. 

Se o foco fosse o “porquê” cada um queria a fruta, ao invés do “o quê”, o produto da negociação poderia ser 

100% atendido sem que qualquer das partes cedessem.  
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Denis 
Introdução a negociação: a maçã 

 

 

 

 

 

  

➢ Gosta de chicletes de cereja 

➢ Coleciona álbum de figurinhas 

➢ Lê gibi da Turma da Mônica 

➢ Gosta de ler sobre carros 

Sobre você 

➢ 5 bolas de gude 

➢ 6 figurinhas de álbum 

➢ 5 balas de chocolate 

➢ 1 gibi da Turma da Mônica 

Seus pertences 
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Mirta 
Introdução a negociação: a maçã 

 

 

 

 

 

  

➢ Gosta de bala de caramelo 

➢ Coleciona álbum de figurinhas 

➢ Lê gibi de superheróis 

➢ Coleciona bolas de gude 

Sobre você 

➢ 2 gibis de superheróis 

➢ 3 chicletes de morango 

➢ 1 álbum de figurinha 

➢ 2 revistas de motos 

Seus pertences 
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8.2 Nova planta fabril – Waleu e Diderapolis 
 

- Situação: 

A indústria de plástico Waleu, líder no mercado nacional em organização nas linhas de escritório e escolar, 

deseja expandir suas operações construindo uma nova planta industrial em local conveniente considerando 

facilidade logística e redução de custo. Após um planejamento estratégico, foram identificadas algumas 

opções, sendo a primeira se instalar em um terreno em Diderapolis, uma pequena cidade no interior de SP. Já 

há um terreno adquirido anos atrás e até hoje nunca utilizado. A segunda opção seria em Santos devido à 

proximidade portuária e facilidade para exportação. 

O prefeito de Diderapolis, precisando aumentar o caixa do munícipio e alavancar obras chaves que servirão de 

“vitrine” em ano de eleição, comunicou que pretende elevar os impostos para indústrias, fazendo com que a 

Waleu passe de R$ 2 milhões por ano para R$ 4 milhões em despesas com tributos. O município também 

pretende incentivar a vinda de mais empreendimentos para a região aumentando assim a oferta de empregos. 

O objetivo é que ambas entidades cheguem a um acordo favorável a ambas as partes. 

 

- Conclusão: 

Se ambos os lados se concentrarem nos interesses por trás das posições simplesmente declaradas, haverá 

atendimento integral de suas demandas. Para isso, precisam pensar em opções de ganhos mútuos e explorá-

los durante a discussão.  
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Cenário: 

Você é diretor (a) da Waleu, uma indústria de plástico líder no mercado nacional nas linhas de escritório e 

escolar. A empresa deseja expandir suas operações construindo uma nova planta industrial em local 

conveniente. Após um plano estratégico detalhado, foram identificadas algumas opções. A primeira seria se 

instalar em um terreno já adquirido pela companhia há alguns anos localizado no município de Diderapolis, 

uma pequena cidade no interior de SP. A segunda opção seria em Santos devido à proximidade portuária e 

facilidade logística para exportação. 

As condições identificadas pela equipe estratégica para viabilizar a primeira opção são: 

• Redução em 50% da carga tributária 

• Isenção de imposto municipal sobre matéria prima 

• Licença para transportar container em horário diurno 

A redução de tributos melhoraria o payback do investimento, permitindo um modelo de negócio enxuto e 

sustentável. Isto gera estabilidade aos mil funcionários a serem contratados, além de melhores resultados 

financeiros. O próximo passo seria expandir o turno de produção, necessitando de setecentos profissionais 

locais adicionais, além de utilizar todo terreno disponível. 

Sobre a matéria prima, o material utilizado na fabricação do plástico pela Waleu é o BP. A prefeitura de 

Diderapolis possui uma liminar que permite aplicar imposto específico em materiais derivados do petróleo, 

enquadrando assim este material. O custo do produto aumentaria consideravelmente caso fosse preciso 

acrescer. 

Um dos meios principais de distribuição da Waleu é através da exportação. Com isso, já existe uma rotina de 

logística através de caminhões container que percorre o estado de São Paulo até os portos. Apesar de não ser 

o melhor modelo, pois Diderapolis fica fora desta rota, é possível encaixar o pick-up de mercadoria em horário 

diurno. Porém, devido ao excesso de veículos pesados circulando nas rodovias municipais, a prefeitura de 

Diderapolis limitou o uso para horário noturno com multas severas em caso de descumprimento. 

A opção de se instalar em Santos é interessante em termos logísticos, apesar da dificuldade em encontrar local 

adequado, além de custo operacional maior do que em Diderapolis. A mão-de-obra é mais especializada e 

maior remuneração média. Esta opção permitiria também a criação de um CD específico para exportação. 

Seu chefe, presidente da Waleu, saiu de férias e o (a) deixou incumbido (a) de definir esta questão antes de 

seu retorno. Você já possui um encontro agendado com os secretários da prefeitura envolvidos na negociação 

do acordo. 

 

 

Avaliação | Grupo “A” 1 
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Considerações adicionais: 

• O Diretor Industrial da Waleu joga tênis regularmente com o Secretário de Indústria e Comércio de 

Diderapolis, tendo um relacionamento pessoal próximo. 

• O Diretor Comercial da Waleu não gosta do Secretário de Obras e Infraestrutura, pois embargou a 

obra de seu sítio ano passado devido à falta de licença. 

• Estamos em ano de eleição. 
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Cenário: 

Você é secretário (a) da prefeitura de Diderapolis, uma pequena cidade no interior de São Paulo. A cidade está 

em pleno desenvolvimento econômico e social, alavancado com a recente chegada de grandes indústrias no 

município. Uma fábrica de produtos plásticos, Waleu, o (a) contatou abordando sobre uma possível instalação 

de planta, propondo um encontro para discutir os termos e condições. Você sabe que a cidade é pequena e 

investimentos privados são sempre bem-vindos. No entanto, com o aumento no interesse de grandes 

companhias, o município está motivado a explorar tais oportunidades. 

As condições identificadas pela secretaria de estratégia para viabilizar as próximas instalações de indústria são: 

• Aumento em 40% da carga tributária 

• Limitação de tráfego de veículos pesados (diurno e noturno) 

• Arrendamento de 10% do terreno 

Há um projeto sendo aprovado na câmara de vereadores que expande a região de cobrança de impostos a 

indústrias, assim como o aumento de suas alíquotas. Há também um imposto específico aplicado em derivados 

do petróleo que contribui. Tais entradas permitem alavancar grandes obras que estão paradas aguardando 

verba. Como o ano é de eleição, isto dará visibilidade positiva a gestão atual, aumentando a chance de 

permanência no cargo. Isto viria bem a calhar, já que a prefeitura de Diderapolis teve sua imagem afetada 

devido ao aumento no desemprego. 

O órgão regulamentador de meio ambiente vem apontando aumento constante nas emissões de poluentes e 

a ação de curto prazo para todas as prefeituras de SP foi reduzir a circulação de veículos pesados nas rodovias 

municipais. A prefeitura de Diderapolis já possui um passivo importante pois detém uma frota de caminhões-

containers que transporta material de suas afiliadas aos portos para distribuição marítima. O assunto é 

especialmente delicado pois os containers não chegam a estar completos, mas ainda assim tem se justificado 

tal manobra. Portanto a saída seria limitar o tráfego das indústrias instaladas. 

Indústrias petroquímicas instaladas em Diderapolis geram um resíduo chamado BP e, por decreto, a prefeitura 

é responsável por seu descarte adequado. Para tratar este material, a prefeitura precisa criar centros de 

processamento espalhados pelo município. Por esta razão, está sendo solicitado parte do terreno das novas 

indústrias e assim utilizar para construção de tais centros. 

Trazer mais uma indústria para a região é interessante, porém não tê-la instalada facilita a aceitação do novo 

regime tributário já que as demais companhias estão de acordo em sua maioria. Além de possibilitar o início 

de outros programas de desenvolvimento 

O prefeito está em viagem oficial à Brasília e o (a) deixou incumbido (a) de definir esta questão antes de seu 

retorno. Você já possui um encontro agendado com os responsáveis da Waleu envolvidos na negociação do 

acordo. 
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Considerações adicionais: 

• O Secretário de Indústria e Comércio joga tênis regularmente com Diretor Industrial da Waleu, tendo 

um relacionamento pessoal próximo. 

• O Secretário de Obras e Infraestrutura embargou uma obra no sítio do Diretor Comercial da Waleu no 

ano passado devido à falta de licença, causando uma certa animosidade. 
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Cenário: 

Você é diretor (a) da Waleu, uma indústria de plástico líder no mercado nacional nas linhas de escritório e 

escolar. A empresa deseja expandir suas operações construindo uma nova planta industrial em local 

conveniente. Após um plano estratégico detalhado, foram identificadas algumas opções. A primeira seria se 

instalar em um terreno já adquirido pela companhia há alguns anos localizado no município de Diderapolis, 

uma pequena cidade no interior de SP. A segunda opção seria em Paranaguá devido à proximidade portuária 

e facilidade logística para exportação. 

As condições identificadas pela equipe estratégica para viabilizar a primeira opção são: 

• Intervenção ao sindicato local 

• Isenção de imposto municipal sobre matéria prima 

• Oferta de aquisição dos terrenos vizinhos que são da prefeitura 

As condições de contratação praticadas pela Waleu permitem a seleção e retenção de mão-de-obra mais 

qualificada, o que proporciona maior qualidade em seus produtos. Para isto, a prefeitura precisaria iniciar uma 

discussão indesejada com o sindicato local e flexibilizar a questão para a Waleu não aderir às suas regras. Como 

parte do programa de retenção, a Waleu também construiria um Centro de Treinamento Profissionalizante. 

Sobre a matéria prima, o material utilizado na fabricação do plástico pela Waleu é o BP. A prefeitura de 

Diderapolis possui uma liminar que permite aplicar imposto específico em materiais derivados do petróleo, 

enquadrando assim este material. O custo do produto aumentaria consideravelmente caso fosse preciso 

acrescer. 

O terreno da Waleu em Diderapolis permite uma expansão de apenas 15% de sua capacidade fabril, o que não 

seria suficiente em um período de três anos. Para o investimento ser justificável, precisaria permitir 

crescimento de 70%. Esta expansão é necessária devido a um acordo com fornecedor chinês de lápis de cor, 

demandando grande área para estoque. Há terrenos no entorno que poderiam ser adquiridos para atender 

esta condição. 

A opção de se instalar em Paranaguá é interessante em termos logísticos, apesar da dificuldade em encontrar 

local adequado, além de custo operacional maior do que em Diderapolis. A mão-de-obra é mais especializada 

e maior remuneração média. Esta opção permitiria também a criação de um CD específico para exportação. 

Seu chefe, presidente da Waleu, saiu de férias e o (a) deixou incumbido (a) de definir esta questão antes de 

seu retorno. Você já possui um encontro agendado com os secretários da prefeitura envolvidos na negociação 

do acordo. 
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Considerações adicionais: 

• O Diretor Financeiro da Waleu realizou a festa de casamento de sua filha no sítio do secretário de 

Gestão Pública, que o cedeu pela amizade. 

• O Diretor Industrial da Waleu não gosta do Secretário de Indústria e comércio, pois o mesmo levantou 

injurias em um programa de rádio ao seu respeito. 

• Estamos em ano de eleição.  
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Cenário: 

Você é secretário (a) da prefeitura de Diderapolis, uma pequena cidade no interior de São Paulo. A cidade está 

em pleno desenvolvimento econômico e social, alavancado com a recente chegada de grandes indústrias no 

município. Uma fábrica de produtos plásticos, Waleu, o (a) contatou abordando sobre uma possível instalação 

de planta, propondo um encontro para discutir os termos e condições. Você sabe que a cidade é pequena e 

investimentos privados são sempre bem-vindos. No entanto, com o aumento no interesse de grandes 

companhias, o município está motivado a explorar tais oportunidades. 

As condições identificadas pela secretaria de estratégia para viabilizar as próximas instalações de indústria são: 

• Adesão ao sindicato local 

• Lançar um programa social 

• Arrendamento de 10% do terreno 

O sindicato local é bem forte e existe uma espécie de “troca de favores” com a prefeitura que vem sido mantida 

há anos. Há também um imposto específico aplicado em derivados do petróleo que a prefeitura recolhe e 

repassa ao Sindicato. Tais entradas permitem construção de galpões para armazenagem compartilhada de 

estoque para indústrias locais, os quais estão inclusive com relativa baixa ocupação. 

Como o ano é de eleição, a prefeitura está buscando formas de trazer benefícios para a população. Isto dará 

visibilidade positiva a gestão atual, aumentando a chance de permanência no cargo. Isto viria bem a calhar, já 

que a prefeitura de Diderapolis teve sua imagem afetada devido ao resultado de pesquisa realizada, 

apontando como possuir mão-de-obra mais desqualificada da região. 

Indústrias petroquímicas instaladas em Diderapolis geram um resíduo chamado BP e, por decreto, a prefeitura 

é responsável por seu descarte adequado. Para tratar este material, a prefeitura precisa criar centros de 

processamento espalhados pelo município. Por esta razão, está sendo solicitado parte do terreno das novas 

indústrias e assim utilizar para construção de tais centros. 

Trazer mais uma indústria para a região é interessante, porém não tê-la instalada facilita a aceitação do novo 

regime tributário já que as demais companhias estão de acordo em sua maioria. Além de possibilitar o início 

de outros programas de desenvolvimento 

O prefeito está em viagem oficial à Brasília e o (a) deixou incumbido (a) de definir esta questão antes de seu 

retorno. Você já possui um encontro agendado com os responsáveis da Waleu envolvidos na negociação do 

acordo. 
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Considerações adicionais: 

• O Secretário de Gestão Pública cedeu gentilmente seu sítio para o Diretor Financeiro realizar a festa 

de casamento de sua filha. 

• O Secretário de Indústria e Comércio comentou em um programa de rádio questões que acabaram 

denegrindo a imagem do Diretor Industrial da Waleu, causando certa animosidade. 
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Cenário: 

Você é diretor (a) da Waleu, uma indústria de plástico líder no mercado nacional nas linhas de escritório e 

escolar. A empresa deseja expandir suas operações construindo uma nova planta industrial em local 

conveniente. Após um plano estratégico detalhado, foram identificadas algumas opções. A primeira seria se 

instalar em um terreno já adquirido pela companhia há alguns anos localizado no município de Diderapolis, 

uma pequena cidade no interior de SP. A segunda opção seria em Vitória devido à proximidade portuária e 

facilidade logística para exportação. 

As condições identificadas pela equipe estratégica para viabilizar a primeira opção são: 

• Intervenção ao sindicato local 

• Oferta de aquisição dos terrenos vizinhos que são da prefeitura 

• Licença para transportar container em horário diurno 

As condições de contratação praticadas pela Waleu permitem a seleção e retenção de mão-de-obra mais 

qualificada, proporcionando também maior qualidade em seus produtos. Para isto, a prefeitura precisaria 

iniciar uma discussão indesejada com o sindicato local e flexibilizar a questão para a Waleu não aderir às suas 

regras. Como parte do programa de retenção, a Waleu também construiria um Centro de Treinamento 

Profissionalizante. 

O terreno da Waleu em Diderapolis permite uma expansão de apenas 20% de sua capacidade fabril, o que não 

seria suficiente em um período de três anos. Para o investimento ser justificável, precisaria permitir 

crescimento de 60%. Esta expansão é necessária devido a um acordo com fornecedor chinês de lápis de cor, 

demandando grande área para estoque. Há terrenos no entorno que poderiam ser adquiridos para atender 

esta condição. 

Um dos meios principais de distribuição da Waleu é através da exportação. Com isso, já existe uma rotina de 

logística através de caminhões container que percorre o estado de São Paulo até os portos. Apesar de não ser 

o melhor modelo, pois Diderapolis fica fora desta rota, é possível encaixar o pick-up de mercadoria em horário 

diurno. Porém, devido ao excesso de veículos pesados circulando nas rodovias municipais, a prefeitura de 

Diderapolis limitou o uso para horário noturno com multas severas em caso de descumprimento. 

A opção de se instalar em Vitória é interessante em termos logísticos, apesar da dificuldade em encontrar local 

adequado, além de custo operacional maior do que em Diderapolis. A mão-de-obra é mais especializada e 

maior remuneração média. Esta opção permitiria também a criação de um CD específico para exportação. 

Seu chefe, presidente da Waleu, saiu de férias e o (a) deixou incumbido (a) de definir esta questão antes de 

seu retorno. Você já possui um encontro agendado com os secretários da prefeitura envolvidos na negociação 

do acordo. 
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Considerações adicionais: 

• O Diretor Comercial da Waleu se indispôs com o Secretário de Gestão Pública no ano passado em uma 

exposição agrícola, tendo a discussão iniciada por causa de política. 

• O Diretor Financeiro ajudou o Secretário de Indústria e Comércio na declaração de seus bens perante 

a Receita Federal, ficando uma dívida de gratidão. 

• Estamos em ano de eleição.  
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Cenário: 

Você é secretário (a) da prefeitura de Diderapolis, uma pequena cidade no interior de São Paulo. A cidade está 

em pleno desenvolvimento econômico e social, alavancado com a recente chegada de grandes indústrias no 

município. Uma fábrica de produtos plásticos, Waleu, o (a) contatou abordando sobre uma possível instalação 

de planta, propondo um encontro para discutir os termos e condições. Você sabe que a cidade é pequena e 

investimentos privados são sempre bem-vindos. No entanto, com o aumento no interesse de grandes 

companhias, o município está motivado a explorar tais oportunidades. 

As condições identificadas pela secretaria de estratégia para viabilizar as próximas instalações de indústria são: 

• Adesão ao sindicato local 

• Limitação de tráfego de veículos pesados (diurno e noturno) 

• Arrendamento de 10% do terreno privado 

O sindicato local é bem forte e existe uma espécie de “troca de favores” com a prefeitura que vem sido mantida 

há anos. Tais adesões permitem arrecadação de taxas que são usadas na construção de galpões para 

armazenagem compartilhada de estoque para indústrias locais, os quais estão inclusive com relativa baixa 

ocupação. 

O órgão regulamentador de meio ambiente vem apontando aumento constante nas emissões de poluentes e 

a ação de curto prazo para todas as prefeituras de SP foi reduzir a circulação de veículos pesados nas rodovias 

municipais. A prefeitura de Diderapolis já possui um passivo importante pois detém uma frota de caminhões-

containers que transporta material de suas afiliadas aos portos para distribuição marítima. O assunto é 

especialmente delicado pois os containers não chegam a estar completos, mas ainda assim tem se justificado 

tal manobra. Portanto a saída seria limitar o tráfego das indústrias instaladas. 

Como o ano é de eleição, a prefeitura está iniciando programas sociais que possam dar visibilidade positiva à 

sua gestão. Uma das iniciativas, é a criação de centros de formação profissional espalhados pelo município. 

Por esta razão, está sendo solicitado parte do terreno das novas indústrias e assim utilizar para construção de 

tais centros. 

Trazer mais uma indústria para a região é interessante, porém não tê-la instalada facilita a aceitação do novo 

regime tributário já que as demais companhias estão de acordo em sua maioria. Além de possibilitar o início 

de outros programas de desenvolvimento 

O prefeito está em viagem oficial à Brasília e o (a) deixou incumbido (a) de definir esta questão antes de seu 

retorno. Você já possui um encontro agendado com os responsáveis da Waleu envolvidos na negociação do 

acordo. 
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Considerações adicionais: 

• O Secretário de Gestão Pública se indispôs com o Diretor Comercial da Waleu no ano passado em uma 

exposição agrícola, tendo a discussão iniciada por causa de política. 

• O Secretário de Indústria e Comércio recebeu ajuda do Diretor Financeiro na declaração de seus bens 

perante a Receita Federal, ficando uma dívida de gratidão. 
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Brainstorming | ganhos mútuos 2 
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– O que fazer caso não se feche o acordo? – 

 

 

 

Elaboração da MAPAN 3 

 

Invente opções 

 

Aperfeiçoe as melhores 

 

Selecione a melhor 
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– Quais são os interesses por trás e opções de ganhos mútuos? – 

  

Negociação 4 
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– Acordo – 

 

 

 

Fechamento 6 

A indústria WALEU, representada pelas partes abaixo: 

❖ Diretor Industrial:    _______________________________________ 

❖ Diretor Comercial:    _______________________________________ 

❖ Diretor Financeiro:   _______________________________________ 

A PREFEITURA de Diderapolis, representada pelas partes abaixo: 

❖ Secretário de Obra e Infraestrutura: _______________________________________ 

❖ Secretário de Gestão Pública:  _______________________________________ 

❖ Secretário da Indústria e Comércio: _______________________________________ 

Qualificação das partes 

 

Ações e Obrigações da WALEU 

 

Ações e Obrigações da PREFEITURA 
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8.3 Identificando táticas ardilosas – A aquisição duvidosa 
 

- Situação: 

No vídeo, Robert Miller pretende vender sua companhia que está afundada em dívidas. Um banco está interessado 

em adquirir e realizou uma extensa auditoria. Não foram encontradas irregularidades. 

O processo está se estendendo mais do que deveria e Robert vai buscar o assessor financeiro do Banco (Mark 

Walter) para entender o que está acontecendo. Este informa que a questão depende do presidente: Sr. James 

Mayfield. 

O objetivo é identificar todas as táticas ardilosas utilizadas na trama. 

  



Decisão e Negociação 
 

93 
 
 

Táticas ardilosas 
Negociação baseada em princípios | domperf 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fatos falsos 

Autoridade ambígua 

Intenções dúbias 

Trapaça deliberada 

Situações de estresse 

Ataques pessoais 

Esquete do mocinho e do vilão 

Ameaças 

Guerra psicológica 

Recusa em negociar 

Demandas extremas 

Tática de entrincheiramento 

Um atraso calculado 

“É pegar ou largar” 

Pressão posicional 
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9. Revisão Geral – Exercícios 
 

Iremos abordar situações gerais englobando todo conteúdo até então vistos no workshop: administração do tempo, 

negociação e tomada de decisão. As soluções são bem resumidas, mas norteiam o caminho a seguir. 

– Como você lidaria? – 
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10. Conclusão 
 

O processo MADE não é para decisões rápidas ou de baixa importância. Podemos utilizar parte, ou até todos os 

métodos apresentados, dependendo da aplicabilidade. O fato é que não há decisões certas ou erradas. Há a sua 

decisão, e você deve garantir que esteja mais alinhada possível com suas crenças e realidade atual. Duas pessoas 

podem decidir sobre o mesmo assunto com escolhas completamente opostas, e ambas estarem corretas. 

O sucesso em uma tomada de decisão não é o resultado alcançado, mas sim o processo seguido. Se o resultado 

fosse tão importante, o vencedor de uma roleta de cassino seria um ás na tomada de decisão. Portanto, estabeleça 

a rotina de seguir uma estrutura e se sentirá sempre mais confiante, independente do que acontecer. 

Sobre negociação, a verdade é que todas as técnicas são conhecidas e normalmente aplicadas em nosso dia-a-dia, 

mesmo que de maneira inconsciente. Entretanto, mesmo o melhor livro sobre atletismo nunca irá permitir ganhar 

a corrida de São Silvestre apenas lendo. É preciso treino e adaptações ao seu estilo de negociação para torna-lo 

funcional. 

O grande segredo para o sucesso em qualquer negociação é manter os princípios discutidos acima de tudo, 

conduzindo-a de forma processual. Adaptando-se ao estilo de sua contraparte irá permitir potencializar a 

efetividade de seus argumentos e persuasão. Boa sorte!  
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11. Contato 
 

Para maiores informações sobre o workshop, contatar: 

Tel.: (11) 94047-3052 – Email: contato@domperf.com.br 

www.domperf.com.br 

 

Este material é de propriedade intelectual de seus criadores e não deve ser reproduzido para fins comerciais, a 

não ser mediante autorização prévia. 

mailto:contato@domperf.com.br
http://www.domperf.com.br/

