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Para  

Todos aqueles que querem melhorar  

suas propostas de negócios 

 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

 

Olá, meu nome é Paulo Aquino. Sou marqueteiro, 

logo vendedor. Digo isso pois acredito fortemente que 

quem vende é o marketing. O vendedor distribui. O ven-

dedor coloca, através de vários canais, os produtos e ser-

viços que o consumidor, impulsionado pelo trabalho de 
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marketing, vai buscar. É nesse momento mágico, quando 

o comprador estende a mão para pegar o objeto desejado, 

que o trabalho do vendedor aparece, pois, se o produto que 

o levou até o local de compra não estiver disponível, ele, 

simplesmente, pega o produto do concorrente e todo o tra-

balho investido pela empresa foi jogado no ralo, ou seja, a 

empresa toda trabalhou para o concorrente. 

Nos meus cinquenta anos de experiência profissi-

onal, tive a oportunidade de trabalhar para excelentes em-

presas. A princípio como vendedor iniciante; depois fui 

promovido várias vezes; troquei de empresas, até chegar 

a cargos executivos, alcançando a presidência de uma em-

presa multinacional, no exterior; porém, de toda a minha 

carreira profissional, posso afirmar que minha maior evo-

lução foi quando entendi o conceito que descrevi acima. 

A segunda maior evolução foi quando, após muito estudo 

e muita capacitação profissional, descobri que, utilizando 

no marketing as técnicas de análise comportamental apli-

cada, que é um ramo da psicologia comportamental, pude 

desenvolver propostas que se tornaram mais atrativas 

para quem as recebia e, em alguns casos, irrecusáveis. É 

disso que este livreto trata. Evolução conceitual. Explica-

rei para vocês, que fatores devem ser levados em conta na 

hora de elaborar suas propostas de negócios, de modo que 

elas se tornem mais interessantes para seus clientes, fi-

cando praticamente irrecusáveis. 

Boa leitura! 
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“Se você quer saber como o tigre caça, não basta ir ao zoológico” 
Paulo Cesar Aquino 

***** 

Neste texto vamos abordar dois pontos importantes: 
 

1 - Entender as razões da perda de negócios; 

2 - Como tornar suas propostas de negócios irrecu-

sáveis. 

Com relação ao primeiro item, pergunto:  

― Quantas vezes você, vendedor, teve suas propos-

tas recusadas e os clientes fecharam negócios com seu 

concorrente, apesar de que sua proposta tivesse sido feita 

com todo cuidado e atendesse a todas as demandas?  

Acredito que várias. Eu sei bem o que é isso, pois 

comigo também foi assim. Além de mim mesmo, já tra-

balhando como consultor de marketing, vi esse fato acon-

tecer muitas vezes, inclusive com vendedores maduros e 

bem-preparados. Seus gestores me perguntavam por que 

isso acontecia, e por que esse fato se repetia tanto, sendo 

que, em épocas de “vacas magras”, o quadro ficava ainda 

pior. 
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Com base nesses questionamentos, busquei solu-

ções para esse problema de marketing, e acabei encon-

trando uma ao fazer uma associação interessante com 

uma matéria que até então não havia sido explorada dessa 

forma: a análise comportamental aplicada. Acabei consta-

tando um fato comum a todas as propostas que me levou 

a entender a razão dessas recusas: as propostas eram ela-

boradas, na sua maior parte, visando só atender aos inte-

resses das empresas, sem levar em conta o que a pessoa que 

iria fechar o negócio teria de benefício para ela, negocia-

dora. 

Precisamos deixar bem claro um ponto fundamen-

tal, pois, como estamos em um país onde, infelizmente, a 

ética não é algo que possua o valor que deveria ter, ou seja, 

absoluto e inquestionável; quando citamos “vantagem 

para o negociador”, não estamos falando em suborno e 

sim “reconhecimento” que é uma coisa completamente di-

ferente. Sim, é verdade. Falando de uma maneira franca, 

provavelmente, quando o cliente fechou um negócio com 

seu concorrente ao invés de você, ele certamente se sentiu 

mais reconhecido pela proposta do outro que pela sua. 

Simples assim.  

Claro, eu não sou dono da verdade e muitos, com 

razão irão falar: 

― Mas Paulo, a minha proposta era melhor! E eu 

responderei: 
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― Pode ser que sim; mas certamente a outra tinha 

um fator, que foi completamente ignorado por você, que 

é: quem toma a decisão é um ser humano e, seres huma-

nos, quando decidem, antes de fechar o negócio, pensam: 

o que eu levo nisso? E torno a afirmar; o que eles esperam 

é “reconhecimento”.  

Para ilustrar, utilizarei como exemplo o caso de um 

cliente que atendi. Essa empresa é a melhor, em soluções 

de ar comprimido, do Brasil. Entre outros, ela faz um ser-

viço único de detecção e correção de vazamentos em sis-

temas de ar comprimido industriais. É muito difícil fazer 

a detecção desses vazamentos e, eles só conseguem fazer 

isso porque têm equipamentos sofisticados e fluência no 

assunto. Uma vez eles fizeram uma detecção de vazamen-

tos tão grande que, se o serviço de reparação fosse execu-

tado, a empresa, que tinha vários compressores em opera-

ção, poderia desligar dois deles e ter igual eficiência no 

resultado. A economia seria muito grande, compensando 

amplamente o valor investido na proposta de serviços, po-

rém o gerente de manutenção não fechou o negócio. Por 

quê? A verdadeira razão era a seguinte: o gerente não ha-

via percebido que havia vazamentos e, como a empresa 

necessitava manter uma determinada pressão do ar com-

primido no sistema, ele sugeriu a compra de dois novos 

compressores. Assim, se ele comprasse a detecção de va-

zamentos do meu cliente, pareceria que ele, o gerente, não 

havia feito bem seu trabalho comprando dois caros 
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compressores novos. Assim, a proposta era boa para a em-

presa, não para ele, gerente. Após nossa intervenção, a 

proposta foi modificada. Nela foi informado que o ge-

rente só autorizaria o reparo pois assim a fábrica poderia 

atender aos futuros planos de expansão sem fazer novos 

investimentos em compressores, pois ficaria com uma re-

serva técnica já instalada. Na nova proposta, que tinha o 

mesmo custo da anterior, o gerente ficava com os méritos 

de ter descoberto uma maneira de evitar futuros gastos 

inevitáveis para a empresa. Dessa forma o contrato foi as-

sinado e todos ficaram satisfeitos. Ele teve o seu reconheci-

mento.    

A seguir explicarei nosso segundo ponto. 

Para fazer propostas melhores e irrecusáveis, te-

mos que levar em conta nosso grau de comprometimento 

com o produto que vendemos ou o serviço que prestamos. 

De um modo simples, passamos por três fases bem distin-

tas do entendimento.  

1 – Noções – Essa é a fase em que estamos após o 

primeiro curso de vendas, no treinamento oferecido pela 

empresa ou na escola. É aquela resposta pronta sobre um 

assunto, do tipo dois mais dois são quatro. Você “deco-

rou” as vantagens e atributos e transfere o conhecimento 

para seu cliente, que após sua exposição fica com algumas 

dúvidas e te diz que gostou muito, mas vai falar com al-

guém e volta outro dia para decidir a compra; 
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2 – Conhecimento – Aqui você já está numa fase 

um pouco mais avançada, mas ainda insuficiente. Fi-

xando no exemplo anterior, vamos dizer que dois mais 

dois você responde sem pensar, porém 4.325 vezes 8.213 

que é igual a 35.521.225, já fica mais difícil calcular de ca-

beça, porém você tem o conhecimento suficiente da ma-

temática para saber usar uma calculadora e resolver o pro-

blema, muitas vezes, na frente do seu cliente, porém ele 

não sente em você total firmeza. Essa firmeza ele vai sen-

tir quando você alcançar nosso terceiro ponto que é a; 

3 – Fluência – Nesse estágio você tem condições de 

atender plenamente seu cliente quando ele solicitar. 

Como exemplo podemos citar, para um corretor de imó-

veis: A feira livre ocorre todas as terças, e fica a duas qua-

dras daqui; o colégio fica a três quarteirões e a mensali-

dade é de X Reais; o supermercado faz entregas em domi-

cílio e não cobra taxa de entrega; a rua tem serviço de se-

gurança particular, cujo valor está incluído no condomí-

nio, e por aí vai. A fluência é fruto de muito estudo e de-

dicação e, uma vez adquirida, sua manutenção acaba vi-

rando um hábito e, hábito, é uma natureza adquirida; lem-

brem-se, ninguém vai contra a sua natureza. Assim, sem-

pre que você fizer uma proposta, naturalmente, lembrará 

de colocar nela certos quesitos importantes para o cliente que 

decide a compra, que foram levados em conta. Sempre. 

Nesse momento você poderá ponderar: 
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― Ok, Paulo, já entendi que até hoje fiz muitas 

propostas onde vi mais meu lado que o do cliente, por isso 

perdi negócios. Mas e agora: o que preciso saber para po-

der melhorar minhas propostas? 

Para responder sua pergunta, precisamos entender 

algumas coisas antes. Comprar é um comportamento. Por 

isso é necessário utilizar a psicologia comportamental 

para, através da sua utilização, fazer o comportamento 

dos clientes mudar a nosso favor; para tanto, vamos ana-

lisar o que muda o comportamento das pessoas. São dois 

fatores: antecedentes e consequências. São esses fatores 

que determinam por que as pessoa fazem ou não fazem as 

coisas. E isso não é válido só para os negócios. É para tudo 

na nossa vida. 

Vamos ver o que são antecedentes:  

Antecedente é tudo o que ocorre antes do compor-

tamento. No caso de vendas são as reuniões de planeja-

mento, a elaboração das propostas, os e-mails, as normas 

da empresa, os manuais de procedimento, os avisos da 

chefia, as leis. Essas coisas, por si só deveriam ser sufici-

entes para mudar o comportamento das pessoas. Então, 

quando o chefe falasse que todos os vendedores deveriam 

cumprir suas metas, elas seriam sempre atingidas, não é 

mesmo? Ou, por exemplo; todas as pessoas devem fazer 

trabalhos voluntários. Será que todos farão? Provavel-

mente não!  
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Vamos imaginar um exemplo de antecedente. 

Você está, tranquilamente, dirigindo seu carro em uma 

estrada, correndo a 140 km por hora e vê uma placa que 

diz que a velocidade máxima permitida no local é de 120 

km por hora. A placa é um antecedente. Qual, provavel-

mente, será o seu comportamento nesse caso? Você não 

fará nada; seguirá a 140 km por hora. Por que você não 

muda seu comportamento e segue a lei? Sabe por quê? É 

porque você está dirigindo tranquilamente e não irá lhe 

acontecer nada, nem de bom nem de mal. Agora imagine 

se, alguns quilómetros a frente, ao iniciar uma descida, 

você avista, lá longe, no acostamento, uma figura fardada, 

portando um objeto que parece um radar. A figura do 

guarda com o radar também é um antecedente. O que 

você faz? Certamente diminui a velocidade para 100 km 

por hora. Por quê? É simples, o guarda pode multá-lo por 

andar em velocidade acima do permitido. É um antece-

dente, porém reforçado por uma consequência clara. 

Assim, consequência é tudo o que ocorre para o 

agente após o comportamento. As consequências podem 

ser positivas, neutras ou negativas. 

A psicologia comportamental demonstra cientifi-

camente que, tanto o antecedente quanto a consequência, 

têm poder para modificar nosso comportamento, porém 

não na mesma proporção. A psicologia comportamental 

mostra que os antecedentes têm 25% da força para mu-

dança enquanto as consequências têm 75%. 
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Isso explica por que nossas propostas que atendem 

todos os antecedentes necessários, em alguns momentos, 

acabam não sendo fortes o suficientes para mudar o com-

portamento dos compradores, ou seja comprar conosco. 

Por isso, temos que deixar claras as consequências para o 

cliente na proposta, para poder utilizar toda a força poten-

cial de mudança disponível. Repare que as consequências 

que nós estamos falando devem ser sempre para o cliente, 

não para nós.  

Alguns de vocês podem argumentar que:  

― Mas Paulo, antigamente nós fazíamos as mes-

mas propostas e os clientes aceitavam. 

É verdade. Fazer propostas baseadas em anteceden-

tes tem força durante um período, mas, o que torna a coisa 

efetiva é uma técnica chamada “administração de conse-

quências”. Importante: toda a consequência, uma vez 

aplicada, vira antecedente. 

Para ilustrar darei um exemplo bem simples: 

Aqueles que tem filhos em idade escolar já devem 

ter visto esta cena, quando a mãe fala: 

― Filho, desligue o videogame e vá estudar! 

Na primeira vez, a criança desliga imediatamente 

o aparelho e vai estudar. 

Na segunda vez, a criança não desliga imediata-

mente o aparelho; então a mãe fala: 

— Se você não desligar o aparelho agora, quando 

seu pai chegar, ele vai te dar uma bronca! 
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Na terceira vez, a criança não desliga imediata-

mente o aparelho e a mãe esbraveja: 

― Se você não for estudar, agora, não vai ter me-

sada! 

E por aí vai, a criança passa cada vez mais tempo 

jogando e estudando menos, até a mãe acabar no analista 

sem saber mais o que fazer para que ela estude, se pergun-

tando onde foi que ela errou no papel de mãe. 

Esses são exemplos de antecedentes. Por que fun-

cionaram melhor no início e depois perderam sua força? 

A resposta é simples: a mãe não administrou consequên-

cias e a criança se aproveitou disso. Explico. No primeiro 

dia, a criança desligou e foi estudar; não aconteceu nada 

para ela. No segundo dia ela percebeu que poderia ficar 

mais um pouco, até seu pai chegar, e levar uma bronca. 

No terceiro dia, como a bronca do dia anterior acabou 

mais como uma brincadeira, ela percebeu que poderia fi-

car ainda mais tempo jogando e que, ficar sem mesada não 

iria fazer tanta falta assim. Ela foi “testando” até saber 

onde teria um risco grande ao seguir jogando. Uma con-

sequência que lhe afetasse realmente. 

Neste momento, precisamos esclarecer um para-

digma errado. Geralmente quando as pessoas pensam em 

consequências, elas têm a tendência a imaginar punições. 

Isso é válido em algumas situações, mas não em negócios, 

pois você não deve punir seus clientes. Nós estamos fa-

lando de consequências positivas. Reconhecimento.  
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Então, neste exemplo, a pergunta é:  

― Por que a criança, e o resto do mundo, inclusive 

seus clientes, fazem assim? 

Por uma razão simples, porém não tão óbvia. 

Acontece que, todas as vezes que pedimos para alguém 

mudar seu comportamento, e isso vai de negócios até pe-

didos de casamento, a primeira coisa que a pessoa pensa 

é: 

― O QUE EU LEVO NISSO?  

Quando avaliamos as consequências, para quem 

queremos que mude seu comportamento, elas podem ser 

seis: 

 

Positivas ou Negativas; 

Imediatas ou Futuras; 

Certas ou Duvidosas. 

 

A combinação dessas consequências é que faz pes-

soas mudarem ou não seu comportamento. A psicologia 

comportamental prova que, se para quem tem que fazer a 

mudança comportamental, as consequências forem posi-

tivas, imediatas e certas a chance de elas fazerem o que 

nós queremos é infinitamente maior do que se as conse-

quências tiverem algum componente negativo, futuro ou 

duvidoso. 

Vamos analisar o exemplo da criança, sob o ponto 

de vista dela: 
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 Jogar videogame:  

• Dá muito prazer: positivo; 

• O prazer é sentido na hora: imediato; 

• Sempre dá prazer: certo. 

Estudar: 

• A criança obterá cultura: positivo; 

• Um diploma leva, no mínimo, entre oito e quinze 

anos para ser obtido: futuro; 

• Nem todo estudante se dá bem na vida: duvidoso. 

 

A psicologia comportamental comprova que se 

para a pessoa que deve mudar seu comportamento as con-

sequências, para ela, tiverem componentes positivos, elas 

preferem aos negativos, da mesma forma ocorre com os 

imediatos ou futuros e com os certos ou duvidosos. No 

caso da criança, as propostas para ela ir estudar são posi-

tivas (P) futuras (F) e duvidosas (D) contra uma ação 

que, para ela é, positiva (P) imediata (I) e certa (C) logo 

ela relutará o quanto puder para continuar a jogar, porque 

essa proposta tem PIC, contra o PFD de estudar. 

Assim, pela ordem, temos que, para nossas propos-

tas serem vitoriosas, elas devem conter as seguintes com-

binações de consequências, para nossos clientes: 

PIC; PFC; PID e PFD 

Da mesma forma, deverão ser evitadas, a todo 

custo, propostas que contenham as combinações: 

NIC; NFC; NID e NFD. 
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Imagine se, no exemplo da criança, ao invés de cor-

tar sua mesada, fosse proposto que, se ela fosse estudar e 

tirasse nota oito nas provas, certamente ela poderia jogar 

uma hora mais por dia. Se tirasse nove, ganharia um novo 

ITEM DA PROPOSTA
CONSEQUÊNCIA 

PARA QUEM DECIDE

MINHA PROPOSTA IRRECUSÁVEL
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jogo ou ainda, se tirasse dez, seu videogame seria trocado 

por um modelo mais potente. Isso seria colocar PIC na 

proposta para que ela parasse de jogar e fosse estudar. O 

importante é notar que tudo que se faz, acaba virando an-

tecedente. Por isso é tão importante administrar conse-

quências. 

 

 
Lembre-se: ninguém nasce um bom negociador. É 

preciso treinamento. Eu sei que, a princípio, o exposto 

pode parecer algo difícil de ser aplicado; e de fato é. Po-

rém, com a prática você desenvolverá suas propostas e, se 

levar em conta que elas devem conter mais PIC’s que 

NFD’s, os negócios começarão a fluir e, em pouco tempo, 

você terá fluência na elaboração de propostas verdadeira-

mente irrecusáveis. E atenção, ao pedir favores, atribuir 

tarefas para colegas ou subordinados ou até fazer propos-

tas particulares lembre-se que todo ser humano, inclusive 

você, pensa sempre da mesma maneira; sua primeira dú-

vida para decidir em atender qualquer pedido será: 
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“O QUE EU LEVO NISSO” 

 

Considere seriamente esse fato e constatará que 

sua vida será muito mais simples e realizadora. 

Para encerrar, deixo uma frase de um mestre na 

arte da negociação, o professor Chester Karrass, fundador 

do Karrass Institute, USA, onde tive a honra e o prazer 

de fazer o curso Effective Negotiation: 

 

“NA VIDA E NOS NEGÓCIOS, VOCÊ NÃO RECEBE 

O QUE MEREÇE. RECEBE O QUE NEGOCIA” 

 

Bons negócios! 

 

 
Livros escritos pelo autor 

 
 

• Client Hunter: porque preciso contratar um 

• Avaliação do Desempenho Profissional 

• Como avaliar ROI em Ações de Marketing 

• Como atingir o Mercado Potencial de Pequenos e Mé-

dios Negócios 

• Client Hunter Como Funciona e Como se Avalia 

• Defina o Rumo da Sua Vida Profissional: guia de pro-

fissões para adolescentes 

• Contos Breves Sobre Nada 

• Nada A Ver - contos  



Paulo Cesar Aquino 

18 

 

• As Artimanhas do Tempo – contos 

• Passares da Vida – contos 

• Vida Normal – contos 

• Relações Interrompidas – contos 

• Mania de Ser Humano – contos 

• Um Ponto de Luz Distante – Novela 

• Intestino Solto ou A Vergonha dos Outros 

• Zunmira e Outros Contos 

• Dramas Causados por Deduções Baseadas em Nada  

 

Para compras ou maiores informações: 
 

www.bazarfabuloso.com.br 
 

What’s App 11 97152-9787 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bazarfabuloso.com.br/

