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Esclarecer cada Posição

Prepare sua Posição

O vendedor que fracassa ao preparar-se para uma negociação entra na arena da negociação 
com um grande risco.  Você talvez dê demasiado ou se mostre inflexível.

Para preparar sua posição, comece com uma ampla avaliação da situação:

• Seu valor para o cliente: O cliente investiu tempo em você. O cliente precisa de um 
produto/serviço, e talvez considere o seu superior ao da sua concorrência. O cliente além 
disso prefere tratar com você, pessoalmente.

• Os interesses de sua  empresa: Resultado em vendas, a imagem da empresa, posição no 
mercado, e negociações similares com outros clientes.

• Seus próprios  interesses: Sua percepção da força do produto, a debilidade no mercado e 
a confiança que você tenha no produto. 

Depois dessas avaliações, concentre-se nos pontos que serão negociados. Esses pontos são 
“negociáveis”. Você deverá pensar em qual é a sua posição em cada um desses “negociáveis”.

Se vários pontos são negociáveis, você possivelmente tenha uma maior probabilidade de 
alcançar um acordo.  Por exemplo, um vendedor pode concordar em baixar o preço se o 
cliente aceita um atraso na data de entrega. Ou vice-versa, se o cliente deseja uma entrega 
rápida e o vendedor talvez queira aumentar o preço. Quanto mais pontos negociáveis, maior 
será o número de equações possíveis que conduzam a um acordo aceitável. Pense em todas 
as opções para conseguir um acordo aceitável, antes  que comece a negociação.

Ao preparar-se, analise a posição do cliente.  Que atitude está tomando o cliente em cada 
negociação? Quais fatores chaves influem sobre a posição do cliente em cada negociação? A 
preparação não lhe proporcionará todas as respostas, mas deverá guiar suas perguntas durante o 
diálogo da negociação.

Quanto mais minuciosa seja a preparação e planejamento da sua posição , menores serão as 
surpresas quando se sentar frente a frente com o cliente. Quanto mais entenda as necessidades 
do cliente pelo produto/serviço, melhor poderá representar os objetivos da empresa no 
processo de regatear.
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Esclarecer cada Posição
Solicite uma Oferta

Uma negociação típica  ocorre depois que se identificou o interesse do cliente. A abertura 
dessa reunião estabelece o tom para tudo o que virá. As negociações que começam com um 
tom de confrontação degeneram com rapidez em debate sobre a validade da posição de 
cada uma das partes. Quando isso ocorre, o diálogo é contraproducente. Ambas partes 
podem deixar a mesa de negociação sentindo-se  frustrados.
 

As negociações improdutivas no processo de vendas têm estas características:

Debate enfrentado: Uma ou ambas partes entram na negociação determinadas a brigar por 
uma torta com tamanho limitado.  Ganhar significa que a outra parte perca.

Posições Não Claras: Os negociadores talvez falhem em esclarecer as posições. As posições 
não estão suficientemente preparadas antes da negociação, nem adequadamente sondadas 
durante a negociação.

Opções fechadas: Os ultimatos introdutórios não deixam lugar a alternativas. Um negociador 
sem opções, com certeza não buscará um mútuo acordo .

De acordo ao início, os negociadores marcarão em grande medida, o como pretendem 
proceder.  Seu requisito para uma oferta deverá incluir os seguintes elementos:

 • Você reconhece que o cliente tem interesses  ocultos.

 • Você expressa uma preparação para escutar.

 • Você convida o cliente para que o atualize

A seguir,  exemplos de uma solicitude de oferta:

 A. “Tomás, eu sei que já pensou nisso e estou preparado para ouvi-lo. Poderia me 
    dizer o que espera que aconteça?”

 B. “Sandra, estou pronto para conversar sobre os interesses que expressou. Onde estamos 
    neste momento?”

 C. “Daniel, gostaria de entender melhor sua posição. Poderia dizer-me onde 
    estamos?”

 D.  “Miguel, você manifestou alguns pontos sobre os quais precisamos discutir. 
     Poderia atualizar-me em relação aos detalhes?”

	



3

Escute Ativamente

Resumo  dos Fatos

Escutar ativamente é muito mais que prestar atenção. Escutar ativamente exige que o ouvinte 
demonstre uma verdadeira compreensão do que o cliente está dizendo.  Escutar é tanto uma 
habilidade mental como verbal.

Só o cliente pode confirmar que você entendeu. Para ter certeza de que você entendeu o que 
o cliente disse, reproduza o que  você ouve. Um resumo tem frases introdutórias como as 
seguintes:

 • “Então, estava dizendo que…”

 • “Em outras palavras, me dizia que…”

 • “Se entendo corretamente…”

 • “Deixe-me ver se entendi…”

 • “Você quer dizer…”

Existem 3 razões para fazer resumos:

 • Para demonstrar que você está seguindo os detalhes importantes.

 • Para produzir mais informação.

 • Para garantir que você ouviu com exatidão o cliente.

O resumo deve representar o que o cliente disse, sem agregar  seu próprio ponto de vista. 
Quando você resume fatos, o cliente responderá em alguma destas três formas:

 • Corrige/modifica:” Não/Sim, mas…”

 • Agrega informação: “Sim, e além disso…”

 • Confirma: “Sim.”

Em cada caso, o resumo faz avançar a negociação e ajuda a construir uma relação positiva.

Esclarecer cada Posição
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Exemplos

Se seu resumo não é suficientemente exato, o cliente o corrigirá ou modificará.

Cliente:  “O  fornecedor que utilizamos no ano passado, não pôde enviar-nos um técnico 
     em 24 horas com as peças de reposição corretas.” 

Vendedor:  (Resumo) “O que está me dizendo é que não conseguiu  alguém que lhe envie 
     um técnico em 24 horas.”

Cliente:   (Corrige) “Não, podemos ter a gente aqui  em um dia, sem problemas. Mas eles 
      não trazem as peças corretas. Chegam a passar dois ou três dias para que 
se       comuniquem. Você deve garantir ter sua gente aqui a tempo com as peças 
corretas.”

A seguir um exemplo de um resumo que induz o cliente a agregar informação valiosa.

Cliente:  “Não estamos interessados num enfoque comun. Necessitamos algo que se 
     ajuste ao nosso ambiente corporativo.”

Vendedor:  (Resume) “Em outras palavras, você deseja um pacote que esteja desenhado 
     para sua organização.”

Cliente:  (Agrega informação)”Certo, mas não vejo porque isso deva custar mais.”

Se o resumo gera um simples acordo “Sim” “É isso” ou silêncio o vendedor pode continuar 
com o seguinte ponto ou detalhe.

Cliente:  “Nosso orçamento para a instalação dos equipamentos é de $150 diários pelos 
     quatro instaladores.”

Vendedor:  (Resume) “Então, seu orçamento para os gastos de instalação são $600 
      diários.”

Cliente: “(Concorda) “Certo.”

Averigúe o Motivo Principal
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Não é  suficiente conhecer os fatos da  posição negociadora do cliente. O vendedor também deve 
entender, dentro do possível, o motivo principal por trás da  posição do cliente. Estes Sondeios  
do motivo principal  ajudam a identificar o processo de pensamento que há  por trás da posição 
do cliente.

 • Como chegou a essa conclusão?
 • Poderia dar-me os antecedentes disso?
 • Por que diz  isso?
 • Por que isso é importante para você?
 • Ajude-me a entender o que você quer dizer com isso?

Você pode sondar o motivo principal do cliente perguntando, Como chegou a essa 
conclusão?

Cliente:  “O preço que pedem é sumamente alto para nós neste momento.”

Vendedor:  “Sim? Como chegou a essa conclusão?

Cliente:  “Segundo nosso orçamento do último trimestre, a esse preço só poderíamos 
     comprar 100 unidades. Necessitamos 125.”

Em resposta a “Como chegou  a essa conclusão?” o cliente subministra informação que 
talvez leve a uma nova opção para o acordo, baseado na faturação atrasada. Quando um 
cliente faz uma declaração que exige uma explicação, uma sondagem apropriada como 
“Poderia dar-me os antecedentes disso?” pode agregar informação valiosa.

Negocie para Chegar a Acordos
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Utilize Contra-ofertas

O diálogo que tipicamente segue à primeira oferta é o que geralmente chamamos 
“negociação”. Quando existem vários  “negociáveis” sobre a mesa, o propósito do diálogo é 
configurar essas negociáveis de forma que haja acordo entre ambas partes.

Como parte de sua preparação inicial, defina várias de suas contra-ofertas. Ao fazer isso, 
indique o ponto onde sua melhor decisão é sair da negociação. Se o cliente não está de acordo 
com nenhum dos convênios aceitáveis ao seu “ponto de saída” da negociação, você não tem 
outra alternativa, senão deixar a mesa sem um acordo. O conhecer seu “ponto  de saída” evita 
ceder demasiado no confuso ambiente de ofertas y contra-ofertas.

Assim como você sabe  como deseja que a negociação finalize, você também deve estar 
preparado para administrar uma oferta inicial feita pelo cliente.

Uma vez que o cliente faça a oferta, você deverá decidir se a oferta é aceitável ou não. Mas 
primeiro  certifique-se que entendeu o porquê a oferta foi feita. Utilize uma sondagem do 
motivo principal como, “Como chegou a essa conclusão?”

Se sua resposta à oferta inicial do cliente for “Sim”, então ambas partes desfrutam  de um 
acordo rápido. Mas se a primeira oferta não é aceitável, explique o porquê. Comece sua 
explicação dizendo.

“ Quero que compreenda  porque isso está fora  do nosso alcance…”
ou
“ Quero que entenda nossa posicão com respeito ao que está pedindo…”

Logo de ter explicado  porque a oferta do cliente não funciona, você pode escolher entre dois 
caminhos:

 Um incondicional ou Contra-oferta de “Dar”
“...assim que não posso concordar com isso .Mas  preste atenção ao que eu posso fazer...”

 Um condicional ou uma Contra-oferta “Dá-me - Toma”
“...assim que não posso concordar com isso. Mas se você pode... ,então eu poderia”

No seguinte diálogo, cada uma destas contra-ofertas está ilustrada.
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Vendedor:  “Clara, sei que está  pensando muito nisto e estou preparado para escutá-la. 
     Poderia me dizer o que você espera que 
aconteça?”
Cliente:  Bom, eu vou pagar $1000 por unidade, se você entregar o primeiro envio em 30 
     dias, diferir a faturação por 90 dias, e 
permitir-nos fazer pagamento iguais por      um 
período de 12 meses.”
Vendedor:  “Como chegou a essa conclusão?” 
Cliente:  “Bem, eu acho que se você deseja o negócio devería  ser flexível  nesses pontos.”
Vendedor:  “Então a preocupa o tão flexível que podemos ser.”
Cliente:  “Claro que sim.”
Vendedor:  “Clara, quero que entenda  porque isso está fora do meu alcance.”

O vendedor faz uma O vendedor faz uma contra-oferta 

Contra-oferta “Dar cá” "Dá-me - Toma

     Ou

“Mas preste atenção  ao que eu “Mas se você concordar em pagar 
tudo 

 posso fazer . Posso vendê-los a dentro dos 30 dias depois de ser 
faturado,

$1250, enviá-los em 45 dias, diferir eu talvez possa vendê-lo a $1.250,

a faturação 45 dias  e concordar com seguir seu programa de entrega de 30

os 12 pagamentos iguais mensais.”  dias e diferir a faturação 90 dias.”

O diálogo que segue a oferta inicial é com frequência uma troca livre e distante de possíveis 
acordos. Essa troca continua enquanto os negociáveis são configurados e reconfigurados,  até 
que uma das partes proponha uma equação aceitável.
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Negocie para Chegar a um Acordo

Amplie suas opções

Talvez chegue a um estancamento na negociação. Você utilizou todas as suas contra-ofertas.  
Você não quer violar sua posição de saída. Como você poderá manter a negociação aberta a 
um acordo?.

Até este ponto você tem trabalhado com as negociáveis que o cliente pôs sobre a mesa. Num 
sentido, a negociação se centrou só nos interesses do cliente. Esses negociáveis tem sido 
dirigidos através de ofertas e contra-ofertas, e não se chegou a acordo nenhum.

Agora é o momento no qual você deve tomar a iniciativa.  Amplie o alcance da negociação. 
Introduza novas opções. Coloque novos valores sobre a mesa – valores que sejam negociáveis 
com as ofertas e contra-ofertas. 

Faça uma lista de “Dá-me - Toma”
Onde você pode encontrar estes negócios potenciais?. Alguns valores podem estar numa lista 
de “Dá-me”. Pergunte-se, que posso oferecer que o cliente considere valioso?. Outros valores 
podem estar numa lista de “Toma” de concessões do cliente. A segunda lista é importante. 
Você quer algo em troca.

Quando você tenha ambas listas, escolha um elemento “Dá-me” e um elemento “Toma”. Logo 
regresse à posição que tomou nos negociáveis originais – os aspectos  do trato que o cliente 
queria negociar. Pense nas contra-ofertas que fez. Como poderia  voltar a configurar sua 
posição e contra-oferta utilizando estas novas opções?
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Busque o “Tesouro  Escondido”

Regresse ao produto ou serviço que lhe recomendou ou vai recomendar a este cliente. Defina 
para você mesmo  seus componentes necessários – o que faz o produto o que ele é?

Agora realize uma exploração  mental das características do produto/serviço. O que tem valor 
para o cliente mas não se lhe comunicou como tal? Em outras palavras, existe um valor que 
você espera dar mas que o cliente não espera conseguir?. Exemplos  possíveis:

 • Contratos de serviço

 • Educação do usuário

 • Tempo de entrega do produto ou início do serviço

 • Características alternas do produto/serviço

 • Alterações segundo as especificações

 • Modificações e melhoras programadas

 • Fornecedores designados ou surtidores de serviço(ex. Indivíduos, uma classe 
    profissional,  outra  empresa)

 • Outros níveis ou funciones que beneficiem

 • Número de indivíduos beneficiados

 • Variáveis de preço

 • Embalagem física

 • Ajuda em marcketing, relações públicas e publicidade

 • Trabalho de campo

 • Garantias

 • Traduções

 • Opções financeiras ou de crédito

 • Sua exploração mental descobriu uma característica que:

   -Não é um “ componente necessário.” (Até agora você talvez pensou que fosse)

   -Não é um assunto que já esteja em discussão.

Se a característica não é um componente necessário nem um negociável que esteja sendo 
discutido, talvez possa incluí-lo  na negociação. Utilize-o para fazer uma contra-oferta.
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Negocie para Chegar a um Acordo

Confirme os Acordos e Benefícios

Quando se chegue a um acordo, você primeiro deve resumir toda as peças do acordo. Logo 
verifique a aceitação do cliente.

Vendedor:  (Resumo) “Asseguremo-nos do que  concordamos hoje. Eu fornecerei  Depois 
 de     esse produto a 
$1200 por unidade. Começarei a entrega em várias   contra-
ofertas      40 dias 
e posporei a faturação 60 dias. Você concordou pagar a 
 
chegaram     fatura 
completa nos cinco meses seguintes à primeira entrega.   Um 
acordo      acordo 
Concordamos numa forma de pagamento escalonado.”  mútuo

Vendedor:  (Verifique)”Há alguma coisa que eu tenha omitido?” “Me esqueci de 
       algo?”. 
Um acordo negociado deve deixar tanto o cliente como você 
      
 sentindo-se exitosos. Confirmar o valor de dito acordo é importante para 
      a meta de 
construir uma relação positiva. Confirmar o valor de um 
        
acordo talvez seja da seguinte maneira:

Vendedor: “ Acho que negociamos um acordo que funciona. Vai lhe dar um   O 
vendedor      produto 
que necessita para o desenvolvimento de sua empresa e aumenta confirma os 
     seus lucros. A mim me dará uma venda a um cliente valioso e é um 
  benefícios que   
    produto que lhe servirá muito bem   ambas 
partes       
 receberão.

                                                                                                                                                  

O tom da frase  de confirmar o Benefício reflete a natureza de um acordo com benefício 
mútuo enquanto desenvolve uma relação cliente – vendedor.
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Que tal um beco sem saída?
Nem todas as negociações tem êxito. Os becos sem saída ocorrem quando as opções se discutiram 
mas não há acordo. Você pode fazer duas coisas que diminuam o dano do beco sem saída:

Identificar os Assuntos Não Solucionados
As partes talvez não cheguem a um acordo. Mas devem estar em capacidade de chegar a um 
acordo no que não concordam. Se, por exemplo, o preço é o negociável não solucionado,  
tanto o cliente como você devem estar em capacidade de chegar a um acordo no porquê 
vocês chegaram a esse beco sem saída.

Atrasar uma Decisão Final
As coisas mudam através do tempo. Logo, talvez você consiga o caminho a um acordo. Deixe 
esse caminho livre. Faça o acordo de revisar o tema marcando uma hora por telefone ou em  
uma futura reunião.

Tratar com trapaceiros

A maioria da literatura sobre negociação está identificada com uma ampla variedade de 
truques, armadilhas e manobras.  Um trapaceiro nos negócios é alguém que pretende tomar 
vantagem da outra parte por via de alguma  estratégia ou engano.

Um truque para o qual devemos estar alertas é a falsa informação – o cliente cita cifras erradas 
em dólares , resume a conversação com você de forma incorreta ou inventa comentários de 
terceiros.  Quando isto ocorrer, faça uma sondagem para obter informação específica e 
declare sua correta compreensão dos fatos.

Outro truque é intimidar – surpresas de última hora, teatro, ameaças de esquecer toda a 
negociação . Se você percebe este tipo de atitude, mantenha o controle e escolha a sua 
resposta. Talvez a resposta mais efetiva seja recordar ao cliente quão longe chegaram e quão 
perto estão de um negócio que o beneficia.
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Negocie para Chegar a um Acordo

Defina o Próximo Passo

A negociação não termina até que você não tenha definido o primeiro passo para o 
cumprimento do acordo. Isso pode ser a data da assinatura do contrato. Pode ser o momento 
para a transferência de fundos. Talvez represente o dia da primeira entrega. Qualquer que 
seja o acordo, identifique o próximo passo e marque-o no seu calendário.
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Retenção

Prepare

O primeiro passo é preparar a negociação com antecipação.  A preparação inclui assegurar-se 
do seu ponto de vista e antecipar a posição que pode assumir o cliente. Ao preparar sua 
posição avalie seu valor para o cliente, os interesses de sua empresa e sua avaliação do 
produto.

Solicite uma Oferta
Evite o “rodeio” sobre qualquer reunião anterior sobre os assuntos do cliente. Simplesmente 
reconheça os interesses do cliente, mostre vontade para escutar e solicite que o atualize.

 “Sei que tem pensado muito nisso e estou preparado para ouvi-lo. Diga-me. Que
quer que aconteça?”

Escute Ativamente
Você deve entender a posição do cliente e demonstrar que a conhece.

Resuma os detalhes importantes apontados pelo cliente.

Utilize introduções:

 • “Então, o que  quer dizer é...”
 • “Se entendi corretamente...”
 • “Deixe-me ver se compreendi...”

Averigúe o Motivo Principal
Averigúe para entender a fundo o Motivo Principal do cliente

 • “Como chegou a essa conclusão?”
 • “Dê-me os antecedentes disso.”
 • Por que diz isso?”
 • “Por que isso é importante para você?”

• “Ajude-me a entender o que você quer dizer com isso.”
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Retenção

Amplie as Opções

 • Faça uma lista de “Dá-me” e outra de “Toma”

 • Explore os “Tesouros Ocultos” – um valor que você espera dar mas que o cliente 
    não espera receber.

Utilize  Contra-ofertas
Recuse as ofertas inaceitáveis e explique o porquê:

 Quero que entenda porque  isso está fora do nosso alcance.”
Utilize uma contra-oferta “Dá-me - Toma” :

 “Mas se você... ,então eu poderia...”

Confirme os Acordos e Benefícios
Você deve revisar e checar em profundidade a aceitação do cliente em todos os elementos 
do Acordo. Ambos devem sair da negociação com definições idênticas do acordo. Uma vez 
que ambas partes estejam de acordo, confirme o valor do acordo. Um acordo que lhe 
permita progredir no caminho, estimulará negociações exitosas no futuro e uma relação 
positiva.

Defina o Próximo Passo
O último  passo é marcar a data da seguinte ação que logicamente segue ao acordo.

	


