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Margem, valor
e emoção
Técnicas para lidar
com as concessões
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N

esta edição, apresentamos
mais três técnicas que podem
ajudar no processo de negociação e que envolvem margem de concessão, conhecimento de
valor e controle de emoções. Confira!
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Uma proposta apresentada de forma
definitiva ou radical revela uma imagem de inflexibilidade e não demonstra credibilidade.
Por isso, considere uma margem de
negociação (folga) nos seus limites
para oferecer como concessão. Lembre-se: qualquer proposta apresenta
da ao outro precisa ser justificada.

Precisamos sempre justificar por que
as condições por nós solicitadas são
aquelas e não outras: o outro lado
gosta e precisa de explicações para as
propostas. No mínimo, para que possa
transmiti-las a seus chefes, ou sócios,
ou cônjuge etc.

Mas como sabemos que o outro irá
solicitar qualquer tipo de concessão
em quaisquer circunstâncias, devemos incorporar uma margem de ne
gociação nas nossas propostas, que
será perdida durante o processo. No
entanto, tenha muito cuidado: essas
margens não podem ser exageradas
ou despropositadas por dois importantes motivos:
1. Uma margem de negociação exagerada pode tornar a nossa proposta
inaceitável e, com isso, “espantar”
o outro negociador, que pode até
desistir do negócio.
2. Trazer o outro para a negociação
quando ele já decidiu abandoná-la
nos obriga a propor concessões exageradas, e esse procedimento provoca
uma quebra na relação de confiança,
além de demonstrar que estamos
precisando daquele resultado.

As concessões não precisam ser espelhadas, ou seja, não é necessário retribuir a concessão obtida “taco a taco”.
Não é necessário conceder na mesma
base ou proporção. Uma concessão é
como um favor: não tem dimensão.
Por exemplo, se pedirmos ao nos
so vizinho um martelo emprestado
para fixar um prego e, logo depois, o
devolvermos, ficamos devendo um
favor a esse vizinho. Não um favor
de emprestar um martelo, ficamos
devendo um favor.
Imagine que, no final de um domingo
qualquer, chegamos juntos ao edifício onde moramos – ele vindo de seu
sítio, com dois sacos de batata – e,
para nossa surpresa, o prédio encontra-se sem energia e sem previsão do
horário de retorno do sistema de eletricidade na região. Nossa situação é
crítica: para pagar o favor que estamos
devendo, teremos que subir alguns
andares com um dos sacos de batata
nas costas.
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Portanto, se o outro negociador nos
oferecer uma concessão de X unidades financeiras na proposta dele, isso
não significa que deveremos também oferecer a ele uma concessão
considerando as mesmas X unidades
financeiras na nossa proposta. Não
há nenhuma razão no mundo que nos
faça acreditar que devemos dar exatamente aquilo que recebemos.
Da mesma forma, a ideia de “rachar
a diferença” (nem para mim, nem
para você) está também relacionada
à noção anterior. Frequentemente,
quando um negociador diz “Vamos
rachar a diferença”, nossa tendência é
aceitar a proposta. Mas o que significa
“rachar a diferença”? Que você consegue a metade, somente 50%? Por que
não tentar 70% ou 80%?
Não temos que nos sentir obrigados
a rachar aquela diferença só porque
alguém sugeriu isso. Podemos argumentar, por exemplo: “Na verdade, não
posso fazer isso, não podemos rachar

a diferença. Minhas condições já se
encontram no limite e posso abrir mão,
no máximo, de 20%, mas não de 50%”.
Reagir dessa forma, frequentemente,
traz bons resultados, porque a pessoa
que apresenta a proposta para rachar
a diferença ofereceu duas informações importantes: a primeira é que
topa conceder os 50% espontaneamente (e se você pressionar mais um
pouco ela concederá mais ainda) e,
em segundo lugar, ela está mais interessada em fechar o negócio porque a
iniciativa foi dela.
Se você receber uma contraproposta
ridícula ou desrespeitosa (no seu
ponto de vista), não permita que a
emoção lhe suba à cabeça. Seja habilidoso para conduzir a negociação.
Em quaisquer circunstâncias, não há
lugar para hostilidades nas relações
interpessoais. Elas distorcem nossa inteligência e, com a emoção à flor da pele, o
raciocínio fica confuso, enfraquecendo
nossa habilidade de negociação.
Quando isso acontecer, tente dizer
algo mais ou menos assim: “Eu aprecio sua oferta e nós queremos fazer
negócio com você. Mas nossas condições estão muito diferentes; parece
até que não estamos jogando nem no
mesmo campo. Entretanto, gostaria de
pedir que pensasse um pouco mais. Eu
telefono para você na próxima terça-feira. Nós queremos realmente fechar
o negócio com você e espero que dê
uma reavaliada nas suas condições
para ver o que pode ser flexibilizado e
também que dê uma outra olhada em
nossa proposta e que mude de ideia”.
Desta maneira, você estará recusando
a oferta dele, mas deixando as portas
abertas para uma negociação mais
realista e, no mínimo, para negociações futuras. 
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