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O que é uma negociação? 

Uma negociação se inicia quando seu cliente está interessado em trabalhar com você, mas o interesse 
inicial não é o suficiente para fazer com que ele assine um acordo, e ele começa a pedir concessões . 

Esta pode ser uma manobra delicada, pois você terá que manter seu cliente interessado, a venda ainda 
não está concluída. Ao mesmo tempo você terá que ter uma atitude de negociador determinado, com o 
objetivo de preparar as condições para um acordo lucrativo no final. 

O Diagrama das relações entre Venda e Negociação é algo assim : 
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Cuidado! Esta forma de apresentar o ciclo de vendas em duas fases pode parecer simplista, dado que a 
diferença entre vender e negociar às vezes se mistura. Por exemplo, uma oportunidade se encontra com 
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você pela primeira vez e diz: "Conheço muito bem os seus produtos porque acabei de contratar um ex-
vendedor da sua empresa". Esta pessoa já está negociando com você. 

 

Como “tirar a pressão” da negociação? 

A negociação não é um fim em sí, mas é geralmente utilizada pelos seus clientes, e é própria da 
atividade comercial. Não há razões para temê-la, nem para se ofender com ela. 
Quando um cliente deseja negociar, quer dizer que ele está interessado e quer prosseguir discutindo sua 
proposta com você.  
Em um mercado altamente competitivo, negociar é geralmente mais simples do que ganhar novos 
clientes. A regra básica é evitar os erros clássicos, aplicando alguns princípios simples e manter a calma, 
aconteça o que acontecer.  
 
A fórmula para tirar a pressão na negociação é ter um método que te ajude a se preparar para a 
negociação, e ferramentas que lhe darão conforto e confiança quando negociar. Quanto mais preparado, 
e com os reflexos mais treinados, menor será a pressão na negociação. 
 
Não se esqueça o que está em jogo para o seu cliente em uma negociação, se ele falhar, as 
consequências podem ser piores para ele do que para você! 
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