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É comum confundir o problema, que é
o objeto ou substância da negociação,
com relacionamento na negociação,
porque os negociadores têm receio de
pressionar demais para obter o melhor
negócio possível (de imediato, podem
ferir o relacionamento e ameaçar a possibilidade de fazer negócios com a outra
parte), ou de se vincular demais no relacionamento e acabar por ceder excessivamente, fechando péssimos negócios.
Embora natural, essa confusão é traiçoeira, pois deixa o negociador desprotegido contra as manipulações da outra
parte. A origem do problema está na
crença (falsa) de que o relacionamento e
a substância da negociação funcionam
como uma balança de dois pratos: para
melhorar um dos lados, é preciso que o
outro seja sacrificado.
Mas você não pode curar sentimentos feridos com concessões significativas, pois, uma vez que um dos lados
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uando as partes numa negociação mesclam os problemas
com questões ligadas ao relacionamento interpessoal, os
egos, as vaidades, os interesses pessoais
e o amor próprio ficam tão intensificados
que a negociação se torna uma disputa
de cabo de guerra entre todos os negociadores. Todos ficam inflexíveis, e o
resultado da negociação caminha para o
impasse. Diante disso, algumas atitudes,
que apresentaremos nesta e na próxima
edição, ganham importância para a boa
condução do processo de negociação.

descobre que pode obter concessões,
favores e benefícios fazendo do relacionamento um refém, por que agiria diferentemente? A realidade é que, embora
os relacionamentos e as negociações
tenham ligações, é mais provável que se
movam para cima e para baixo juntos,
e não alternadamente. Um relacionamento forte cria confiança, permitindo
que as partes troquem informações mais
livremente.
Assim, o resultado são acordos mais criativos e de maior valor, além de um desejo
mais forte de continuar trabalhando em
conjunto. Aspectos como falta de confiança ou comunicação inadequada não
podem, por exemplo, ser contornados
por meio de mudanças nos preços, nos
termos ou condições de pagamento ou
em outras questões relativas aos problemas da negociação.

Traçando essa linha divisória nítida
entre a substância da negociação (mais
imediatista) e o relacionamento interpessoal (muito mais amplo e mais de
longo prazo), é possível iniciar a construção de um ciclo efetivo entre os negociadores: um vigoroso relacionamento
os auxiliará a passar pelos pontos mais
difíceis de uma negociação qualquer, e
o valor criado ao se fechar um negócio
estreitará ainda mais o relacionamento,
ampliando-o.
Portanto, o caminho para se chegar a
um acordo duradouro requer que as
questões relativas ao problema em questão e ao relacionamento entre as partes
sejam tratadas separadamente durante a
negociação e, para isso, é preciso seguir
os seguintes passos:
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1. Identificar e fazer uma distinção
clara entre os componentes de uma
negociação – quais são as questões
de “relacionamento” ou “pessoas” e
quais são as questões de “substância”
de negociação, que são os problemas.
2. Uma vez identificadas as questões
de relacionamento e de substância, é
preciso pensar em como lidar com elas.
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Essa distinção clara entre o problema
ou substância da negociação e o relacionamento entre os negociadores deve
orientar os indivíduos durante as negociações, pois, quando alguém faz concessões para manter o relacionamento,
está sendo condescendente tanto com
más negociações quanto com relacionamentos ruins.
Para criar fortes relacionamentos de trabalho e obter bons resultados na negociação, as pessoas precisam quebrar
o padrão de que há um compromisso
entre um e outro e começar a prestar
atenção em cada um deles, separadamente. Ao invés de tratar a substância
da negociação e o relacionamento como
entrelaçados, os negociadores precisam
perceber que um problema de relacionamento não pode ser resolvido por meio
de concessões e que um problema em
uma negociação não pode ser considerado como um teste de relacionamento.

2.1 Para as questões de substância, é
necessário estar bem preparado para
identificar números, dados, datas, percentuais, termos, condições, interesses,
resultados, alternativas, legitimidade e
acordos mutuamente vantajosos.
2.2 Para as questões de relacionamento, demanda-se pensar nos passos que se pode dar e que ajudarão a
melhorar esse relacionamento. Para
isso, é preciso se comunicar adequadamente, construir uma relação de
confiança e controlar as emoções e
sentimentos, mesmo que do outro
lado não haja reciprocidade.
Continuaremos, na próxima edição, tratando de mais alguns fatores relevantes
para que o processo de negociação seja
bem-sucedido. Até lá. 
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