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Este artigo apresenta o Modelo de Categorias de Características do Bom Negociador, que, 
no contexto das negociações, trata de organizar, de um lado, as práticas que priorizam os aspectos relacio-
nais e se baseiam no relacionamento e, de outro, as que priorizam os aspectos substantivos e se baseiam na 
assertividade. O artigo, no seu desenvolvimento, apresenta uma análise comparativa entre a importância 
e a prática da utilização, nas negociações, de determinadas categorias de comportamentos, denominadas 
de características. Os dados da pesquisa de referência relacionada ao que é praticado pelos negociadores 
brasileiros foram obtidos a partir das escolhas feitas por 4.996 alunos de 193 turmas de cursos de negocia-
ção. Os dados da pesquisa de referência relacionada ao que é considerado importante pelos negociadores 
brasileiros foram obtidos a partir das discussões, em pequenos grupos da mesma amostra, em cursos de 
especialização do tipo MBA, aperfeiçoamento e atualização in company, no período compreendido entre 
fevereiro de 2005 a abril de 2009. Os dados da pesquisa final apresentados neste trabalho, referente à visão 
específica dos negociadores de projetos, foram obtidos em pesquisas individuais e discussões em grupos com 
780 alunos participantes da disciplina de Administração de Conflitos e Negociação, em 26 turmas de 
Cursos de Pós-Graduação em Gerenciamento de Projetos da Fundação Getulio Vargas, no período entre 
fevereiro de 2005 e abril de 2009, em diversas cidades de todas as regiões do Brasil. Os índices de correla-
ção interna entre a importância e, posteriormente, entre a prática das amostras, foram altos. Por outro 
lado foi encontrado uma baixa correlação na comparação entre a prática e a importância, tanto na visão 
de negociadores brasileiros, quanto na de negociadores de projetos, o que aponta para um caminho a ser 
percorrido no sentido de fortalecer as características de negociação.
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Introdução
As ambiguidades, os antagonismos, os conflitos, as 

disputas e as divergências fazem parte do cotidiano dos 
projetos. As formas de administrá-los, por meio dos mais 
variados tipos de negociações, requerem o uso de uma 
série de comportamentos, cujo grau de importância está 
associado ao tipo de partes (stakeholders) envolvidas, ao 
objeto de negociação e ao contexto no qual as negociações 
se desenvolvem.

Dado o relevante espaço ocupado pelas negociações 
nos projetos, seu grande impacto nos relacionamentos 
com stakeholders e nos resultados materiais esperados – 
afetando diretamente o desempenho dos gestores de pro-
jetos – entender o grau de importância e da freqüência da 
prática de determinados comportamentos característicos é 
crucial para o desempenho de negociadores e equipes de 
negociação no gerenciamento de projetos.

Com base no modelo de categorias de características 
do bom negociador, que organiza questões que priorizam 
os aspectos relacionais, baseadas no relacionamento, e as 
que priorizam os aspectos substantivos, que se baseiam 
na assertividade nas negociações, este artigo apresenta 
uma análise comparativa entre a importância e a prática de 
utilizar-se de determinadas categorias de comportamentos 
ou características.

Uma pesquisa de referência relacionada ao que é pra-
ticado pelos negociadores brasileiros forneceu dados que 
foram comparados com o que, para 4.996 participantes da 

pesquisa, é considerado importante em uma negociação, 
dando consistência ao modelo de categorias de característi-
cas do bom negociador.

Os dados da pesquisa final – da qual participaram 
exclusivamente profissionais envolvidos e/ou interes-
sados em projetos, forneceram elementos para analisar 
as práticas por eles utilizadas nas negociações das quais 
participam – foram organizados por categorias. Esses da-
dos, quando comparados com categorias de características 
que eles consideram importantes, possibilitam a análise 
e a identificação do que pode ser feito para fortalecer as 
competências e habilidades de negociação.

O bom negociador – pesquisas iniciais
Os negociadores bem-sucedidos são aqueles assim con-

siderados pela(s) outra(s) parte(s) e se desenvolvem, não 
apenas por meio do aprofundamento prático, mas também 
por meio do estudo conceitual, de forma contínua, em to-
das as fases do processo, segundo Neil Rackham, do Grupo 
de Pesquisas de Huthwaite, no seu trabalho “The behaviour 
of successful negotiators”.

São considerados bem-sucedidos os negociadores 
que possuem um histórico de obtenção de acordos e 
baixa quantidade de falhas em sua implementação. Há 
um consenso na bibliografia de negociação baseado no 
qual se pode dizer que o comportamento de negociadores 
eficazes é caracterizado pela forma profissional com que 
programam suas reuniões de negócios, após analisarem a 

 Em todas as situações nas quais o negociador atua, a razão e emoção caminham 
juntas, ou seja, assertividade e a percepção do comportamento se completam. Em 
toda negociação há uma “metanegociação” que ocorre num plano psicológico não 
verbal.”
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