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O ERRO MAIS COMUM É CEDER DEMAIS E DEMASIADO CEDO 
 

Os Melhores Negociadores de Vendas Não Cometem Estes Três Erros 
A maioria dos negociadores de vendas comete repetidamente os mesmos erros.  Os negociadores bem-
sucedidos aprenderam com a experiência a eliminar ou a minimizar estes erros.   Se conseguir evitar 
cometer os erros listados abaixo conseguirá acordos melhores e mais lucrativos para a sua empresa. 

 

 O erro mais comum cometido pela maioria dos negociadores de vendas é fazer demasiadas 
cedências e demasiado cedo. Se o cliente usa tácticas como ameaças (“Vamos comprar a outra 
pessoa”) ou relacionadas com o preço (“Tem de fazer melhor do que isso”), a maioria dos negociadores 
fará imediatamente uma cedência.  Dado que fazer demasiadas cedências demasiado cedo é o erro 
mais comum cometido pela maioria dos negociadores, a sessão de formação de hoje vai dar 
orientações práticas sobre como fazer e beneficiar de cedências. 
 

 A maioria dos negociadores cede com demasiada facilidade no preço e não considera outras opções.  
Se limitar as suas cedências apenas ao preço, estará a regatear.   Regatear é geralmente mais 
vantajoso para o cliente.   Um exemplo comum é quando um potencial novo cliente o pressiona para 
reduzir o preço enquanto está a tentar fazer uma venda inicial.  

 
Em contraste, os melhores negociadores de vendas são mais criativos e não limitam a negociar apenas 
ao preço.  Oferecem opções e alternativas para além do preço.   A maior parte da sessão de formação 
de hoje vai dar exemplos e orientações sobre como usar os aspectos não relacionados com o preço 
em vez de fazer cedências neste ponto.   Por exemplo, pode dizer algo como, “Não posso baixar mais 
o preço, mas eis o que podemos fazer em alternativa”. 

 
 A maioria dos negociadores não alcança acordos com ganhos mútuos.  A maioria dos negociadores 

não compreende totalmente o que significa alcançar um acordo ganhar/ganhar.   O cliente ganha 
quando o vendedor cede demasiado ou demasiado cedo na questão do preço.   
 
Definimos “acordo com ganhos mútuos quando o acordo é vantajoso para as duas partes”.   Ao 
usar as orientações do workshop de hoje, aumentará as possibilidades de alcançar um acordo com 
ganhos mútuos (ganhar-ganhar). 


