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Resumo:  
A Ontopsicologia é uma ciência interdisciplinar e se apresenta como novidade complementar a qualquer 
disciplina, dentre elas, também às técnicas tradicionais de negociação. O presente artigo tem como 
objetivo identificar e narrar situações concretas, da prática profissional em negociação, nas quais os 
conhecimentos oportunizados pelos estudos em Ontopsicologia foram ou não aplicados de modo 
complementar às técnicas que já compunham previamente o repertório do autor, relatando os resultados 
obtidos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem no seu início uma revisão bibliográfica de duas 
das principais técnicas de negociação do mundo coorporativo, que são o Projeto de Negociação Harvard 
e SPIN Selling. Na segunda parte, opera-se uma breve apresentação acerca de conceitos importantes da 
Ontopsicologia, e apresenta seu caráter inovador e humano. Por fim, a produção da escrita se configura 
autobiográfica, e narra duas situações concretas que marcam o percurso de aprendizagem do aluno do 
MBA Business Intuition, na aplicabilidade prática dos conhecimentos que impactou. 
Palavras-chave: Negociação. Liderança. Ontopsicologia. Campo Semântico. Em Si ôntico. monitor de 
deflexão. 
 
 
Abstract:  
Ontopsychology is an interdisciplinary science that present itself as a complementary novelty to any 
subject, among them are, also, the traditional negotiation techniques. The present article has as objective 
to describe specific situations from a journey into studies of knowledge of the ontopsychological 
science, which implied the experiment of new contents alongside with negotiation´s practical use, non-
specified in the main worldwide studied negotiation techniques. Identify and narrate concrete situations 
of professional negotiations, in which the knowledge obtained through ontopsychology studies where 
or where not applied in a way to complement the techniques that already were part the authors directory. 
Report the obtained results. This is a qualitative research that presents, at first, a review of two of the 
main negotiation techniques in the business world which are The Harvard Negotiation project and SPIN 
Selling. The article´s second part describes a brief presentation about the concepts and the 
complementary innovative character of the ontopsychological science. In conclusion, the writing 
presents as an autobiographical case and expresses concrete situations that define the student learning 
course during the MBA Business Intuition. 
 
Keywords: Negotiation. Leadership. Ontopsychology. Semantic Field. Ontic In-itself. Deflection 
Monitor.  
 

 

 



3 
 

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 4 

2 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO QUE IMPERAM NO MUNDO DOS NEGÓCIOS: 
PROJETO DE NEGOCIAÇÃO HARVARD E SPIN SELLING ..................................................... 5 

2.1 NOVIDADES QUE A CIÊNCIA ONTOPSICOLÓGICA PODE TRAZER PARA 
CONTRIBUIR COM A ASSERTIVIDADE NOS PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO .................. 11 

3. APLICAÇÃO ONTOPSICOLÓGICA NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO: MOMENTOS 
DO PERCURSO DE UM APRENDIZ .............................................................................................. 17 

3.1 ESTUDO DE CASO: UMA ESCOLHA NÃO FUNCIONAL ................................................... 17 

3.2 ESTUDO DE CASO: A ESCOLHA OTIMAL .......................................................................... 19 

3.3 ESTUDO DE CASO: LEITURA DE CAMPO SEMÂNTICO .................................................. 20 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 22 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 24 

 

  



4 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o começo da vida de um ser humano, tudo é negociação: a criança que chora 

quando está com fome, irmãos que discutem para ver quem vai usar o brinquedo novo, quem 

será o líder da sala de aula, e assim nas mais diversas situações. Somos moldados por uma 

cultura e formas de comportamento internalizadas e aplicadas durante nosso desenvolvimento 

em diferentes fases da existência. Para certas negociações estes comportamentos já 

condicionados podem servir, mas para a grande maioria não. No âmbito das negociações 

profissionais, como por exemplo, entre um vendedor e um comprador, um advogado e um juiz, 

existem técnicas avançadas de negociação que podem não encontrar espaço entre modelos já 

pré-definidos que cada pessoa tende a replicar desde a infância. 

Neste trabalho, compreende-se que as premissas estudadas durante o MBA Business 

Intuition são diretamente aplicáveis aos processos de negociação e indispensáveis à sua prática 

profissional. Constituem-se bases que ampliam a forma de entendimento de si mesmo e a visão 

do mundo corporativo. Assim, o trabalho de conclusão de curso configura-se, neste artigo, na 

busca por compilar conhecimentos que foram aplicados pelo autor e que complementam as 

técnicas de negociação tradicionais, modificando a atitude, os comportamentos e a visão do 

próprio corebusiness. 

Este artigo tem como objetivo percorrer e narrar situações profissionais específicas de 

uma jovem trajetória de estudos no conhecimento da ciência Ontopsicológica, que implicou a 

experimentação de novos conteúdos junto à aplicação prática da negociação, não descritos nas 

principais técnicas de negociação estudadas hoje no mundo. Ou seja, foram identificadas 

situações concretas da prática profissionalem negociação, nas quais os conhecimentos 

oportunizados pelos estudos em Ontopsicologia teriam sido de grande valia para gerar 

resultados assertivos para o autor, uma vez aplicados de modo complementar às técnicas que já 

compunham previamente o seu repertório profissional. Em seguida, tais situações foram 

narradas, e seus resultados foram compreendidos a partir da aplicação na prática empresarial. 

Será abordado, portanto, primeiramente a revisão bibliográfica de duas das principais 

técnicas de negociação utilizadas no mundo coorporativo, com base nas obras Como Chegar ao 

Sim (FISHER, URY e PATTON, 2005) e Spin Selling: Alcançando Excelência em Vendas 

(RACKHAM, 2010). Posteriormente será apresentada uma breve discussão sobre as novidades 

que propõem a ciência Ontopsicológica e a Metodologia FOIL, no que tange a formação de 
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líderes. Por final, analisará três situações e fatos concretos que demonstram a necessidade de 

aplicação da novidade ontopsicológica para alcançar assertividade nas negociações. 

 

2 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO QUE IMPERAM NO MUNDO DOS NEGÓCIOS: 

PROJETO DE NEGOCIAÇÃO HARVARD E SPIN SELLING 

 

Há muito conhecimento já compilado na área de negociação e diversas técnicas já 

sistematizadas e escritas. Porém, o presente artigo volta-se para a apresentação das principais 

ideias do Projeto de negociação Harvard e da SPIN Selling, porque elas são utilizadas e 

ensinadas nas mais respeitadas instituições de ensino direcionadas à formação na área de 

business. No meio profissional, portanto, são amplamente aplicadas. O Projeto de negociação 

Harvard, por exemplo, está presente no material didático de cursos de MBA e de pós-graduação 

por todo o Brasil (SILVA, 2016; CARVALHAL, 2014). A técnica SPIN Selling parte de um 

estudo de enorme envergadura, que propôs desenvolver entrevistas de venda, por mais de uma 

década, em diversos países, e agora se constitui como um apanhado prático da ciência 

negociação. As duas técnicas são amplamente citadas no meio acadêmico (AZEVEDO, 2001; 

BOFF, 2011; ANTHOUPOULOS, XRISTIANOPOULOU, 2012; ZIEBARTH, 2017 e outros). 

 A obra de Fisher, Ury e Patton (2005) é uma das obras mais revisadas em escolas de 

negociação na atualidade. O livro inicia sua análise frente aos processos de negociação 

habituais, que conforme os autores, são feitos com base na barganha. Define que o perfil dos 

interlocutores se estabelece entre o afável, que faz concessões prontamente para chegar a um 

acordo, e o áspero, que resiste por mais tempo e obtém melhores resultados com posições mais 

extremadas. 

A metodologia de negociação apresentada tem por base o Projeto de Negociação de 

Harvard, que se propõe a ser uma alternativa à barganha de posições, baseando-se em 

princípios. Conforme Fisher, Ury e Patton, todas as negociações são diferentes, porém os 

elementos básicos não se alteram. Assim, qualquer um pode usar o método em diversas 

situações, e ele é aplicável a qualquer cultura.  

Na Tabela 1 destaca-se os quatro princípios desenvolvidos pelos autores e que serão 

analisados em detalhe no transcurso deste artigo: pessoas, interesses, opções e critérios. 
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Tabela 1 – Princípios fundamentais do Projeto de Negociação Harvard 

PESSOAS Separe as pessoas dos problemas 

INTERESSES Concentre-se nos interesses, não nas posições 

OPÇÕES Crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer 

CRITÉRIOS Insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo 

Fonte: a tabela foi desenvolvida com base no conteúdo da obra. 

 

Com base nestes quatro princípios, os autores definem três etapas da negociação: análise 

para diagnosticar a situação, planejamento para gerar ideias e opções e, por final, discussão para 

buscar o acordo entre as partes. A seguir, analisaremos cada princípio. 

O princípio pessoas é dividido com forma de raciocínio em três categorias básicas: 

percepção, emoção, comunicação. Na percepção “compreender o ponto de vista [do outro] não 

equivale a concordar com ele [...], permite reduzir a área de conflito” (FISHER, URY, 

PATTON, 2005, p. 43). Colocar-se no lugar do outro, como um efeito espelho, possibilita 

chegar a um acordo mais facilmente, tornando ambas as partes donas da ideia, ambas as partes 

protagonistas da negociação.  

Nessa perspectiva, é fundamental reconhecer e compreender as emoções tanto do outro 

quanto as próprias. Assim, uma vez as emoções são analisadas, liberta-se do fardo das emoções 

não exprimidas, direcionando as pessoas a trabalharem no problema em si, para um diálogo de 

mais racionalidade.  

Os problemas de comunicação podem ocorrer e alguns deles devem ser atentamente 

trabalhados. Certos negociadores “em vez de tentarem convencer o parceiro a dar um passo 

mais construtivo, tentam induzir os espectadores a tomarem partidos” (FISHER, URY, 

PATTON, 2005, p.51). Na obra, é abordada, com ênfase, a escuta ativa, pois mesmo que se fale 

claramente o outro pode não compreender e/ou não escutar propriamente o que foi dito. Deve-

se falar com um objetivo: ser direto e claro, limitar espaço para mal interpretações. Em 

negociações internacionais o nível de ruído pode ser ainda mais drástico, visto que mesmas 

palavras em certos contextos têm significado totalmente distintos de um país a outro. Quando 

houver incertezas, torna-se ainda mais importante interromper e pedir esclarecimentos, 

evitando mal entendimentos ou ambiguidades, estabelecendo uma relação de trabalho e de 

confiança. Dessa forma, deve-se manter a clareza de que se enfrenta sempre o problema, jamais 
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as pessoas. Conforme os autores: “a abordagem básica consiste em lidar com as pessoas como 

seres humanos e com o problema segundo seus méritos” (p. 57). 

O princípio interesses se refere à busca por focar no objetivo comum das partes: para 

chegar a uma solução sensata, concilie interesses e não posições. Um exemplo clássico é o caso 

dos irmãos que ganharam uma laranja e ambos a queriam para si, unicamente. Porém, um deles 

tinha interesse na casca, para fazer um bolo e o outro, na polpa, para fazer suco. Examinar os 

interesses por trás das posições usualmente leva a uma alternativa que atenda aos interesses de 

ambas as partes. 

Após analisar os interesses, possibilita-se a criação de opções para ganhos mútuos, o 

terceiro princípio. Os autores sugerem diversas metodologias para criar e inventar opções, 

buscando não haver julgamento e tendo como justificativa gerar opções para que o outro possa 

decidir de maneira satisfatória para você. “O teste final a uma opção é a que você possa receber 

a resposta do outro com um simples “sim” [...] reduzindo risco de que seus próprios interesses 

imediatos o tenham cegado para a necessidade de atender os interesses da outra parte” 

(FISHER, URY, PATTON, 2005, p.98). 

Por fim, o quarto princípio se apresenta em critérios objetivos. Por critérios objetivos 

entende-se princípios já presentes no mercado como regulamentações, padronizações, preços 

de mercado, etc., para que o interesse no fechamento não se baseie apenas em vontades próprias, 

que se distanciam da realidade e da possibilidade de um acordo.  

Além dos quatro princípios, os autores incluem estratégias adicionais, em caso de não 

fechamento de acordo, até o momento de análise de critérios objetivos. Uma delas é a 

“MAANA” (Melhor Alternativa à Negociação de um Acordo), que define um piso mínimo de 

valores de uma negociação e analisa quais as consequências de um não fechamento. Da mesma 

forma, pretende calcular a possível MAANA do interlocutor, sempre com o objetivo de um 

acordo satisfatório entre as partes. Por fim, caso o outro siga com enfoque na barganha e não 

queira discutir princípios de uma negociação, deve-se procurar interesses por trás da proposta 

do interlocutor e identificar os princípios que ela reflete, pensando em formas e meios para 

aprimorá-la, explorando interesses e criando opções de ganhos mútuos. É preciso usar 

estratégias para não entrar em embate, do contrário se entra no jogo da barganha posicional e, 

nesse caso, o mais forte, mais áspero, é que tem a possibilidade de fechamento pelo cansaço e 

desgaste do outro. 

Fisher, Ury e Patton pontuam, por final, que “quanto mais forem compatíveis estas 

ideias com seus conhecimentos e sua intuição, melhor” (p. 165); o objetivo do livro é trazer a 
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metodologia de uma forma organizada para aspectos que em diversos níveis de experiência, os 

negociadores já o trabalham de forma aleatória. Com o direcionamento e a prática do dia-a-dia, 

se desenvolvem melhores habilidades para administrar as diferenças e produzir bons resultados. 

 Após a revisão dessa perspectiva da qual o Projeto de Negociação Harvard compreende 

o processo de negociação, é possível perceber, na atividade profissional, e segundo uma 

percepção pessoal, que as principais situações de negociação comercial (de compra e venda) 

têm como objetivo o desenvolvimento de alternativas comuns de mútuo benefício para os 

interlocutores, com reduzida aplicabilidade em desacordos comerciais e busca de soluções mais 

complexas. Nesse sentido, é possível chegar em bons resultados, se bem aplicada tal visão 

técnica acerca dos processos de negociação. Entretanto, é possível inferir que o método cujas 

premissas foram descritas aqui mantém o foco no delineamento de um modelo mental pré-

definido, com base em ação e reação. Com isso, não aborda aspectos como a intuição, a 

possibilidade de leitura das dinâmicas, conscientes ou inconscientes, implicadas na negociação, 

ou até a possibilidade de leitura aguçada do mercado no determinado setor em que ocorre a 

prática profissional.  

Outra perspectiva que é muito utilizada no campo dos processos de negociação é a que 

foi lançada no livro de Rackham Alcançando Excelência em Vendas: SPIN Selling, que foi 

desenvolvido a partir do acompanhamento de 35 mil visitas de vendas em 23 países, durante 12 

anos. Tudo começou com um questionamento acerca da eficácia dos métodos tradicionais de 

negociação. O livro traça um comparativo nas negociações de pequenas e grandes vendas, com 

maiores valores de investimento. Descreve que, em praticamente todas as negociações, a venda 

é feita em quatro estágios: Abertura, Investigação, Demonstração de Capacidade e Obtenção 

do Compromisso. Apesar de ser uma visão relativamente simples acerca do tema, os quatro 

estágios permitiram dividir as séries de vendas para estudo, separadamente. 

 

Figura 1 – Os quatro estágios de uma visita em Vendas 

Fonte: esquema criado pelo autor, com base na obra Alcançando Excelência em Vendas: SPIN 

Selling. 

 

Dos quatro estágios de venda, Rackham (2010) considera o estágio de Investigação o 

mais importante, pois é nele que se aplica a técnica de negociação SPIN, que é uma sequência 

Abertura Investigação Demonstraçao 
de capacidade

Obtenção do 
compromisso
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de perguntas que trilham um caminho específico: parte da compreensão do modelo atual de 

negócio do cliente, passa pela identificação e análise de problemas e, por fim, busca a 

apresentação de possíveis soluções. Porém, para chegar até esta técnica, o aspecto inicial que é 

abordado no livro é o estágio de obtenção de compromisso, ou fechamento. Quando Rackam 

solicitou orientação no início da sua pesquisa aos, então, especialistas da área, esse estágio foi 

citado como o mais importante pela grande maioria dos profissionais. Definiu-se, com isso, 

fechamento como “um comportamento utilizado pelo vendedor que implica um compromisso 

ou convida para um, de modo que a próxima declaração do comprador aceite ou negue esse 

compromisso” (RACKHAM, 2010, p. 35). Entretanto, seguindo sua pesquisa, percebeu um 

descompasso entre o fechamento de venda e a satisfação pós-venda, devido às técnicas em 

utilização serem aplicadas com uma forma mais agressiva, uma venda forçada. Eram técnicas 

replicadas sem o questionamento a respeito de serem eficazes, ou sobre o porquê de serem 

eficazes.  

Com base na análise descrita por Rackham, pode-se inferir que a técnica era como um 

meme das técnicas de venda, porque era apenas replicada, e todos acreditavam que o que faziam 

funcionava. Contudo, existia uma lacuna entre a aplicabilidade prática e os resultados 

apresentados. É interessante perceber que essa informação, que consistia em uma técnica e 

entendida como absoluta, depois é colocada em revisão crítica: “Era mesmo possível que nossa 

pesquisa estivesse certa e a maior parte do resto do mundo estivesse em descompasso. Desde 

nossos estudos, evidentemente, muitas outras pessoas chegaram à mesma conclusão de que as 

técnicas de fechamento são ineficazes ou até prejudiciais em vendas maiores” (p. 53).  

A técnica SPIN enfatiza que, para obter-se um fechamento de venda, é necessário que o 

percurso até o “sim” seja eficiente. Após delimitar objetivos de visitas e fazer análise de 

resultados, considera-se, nessa perspectiva, que o principal estágio da negociação é o da 

investigação, em que se aplica perguntas para coletar dados sobre a empresa, seus consumidores 

e suas necessidades. Rackham entende que um comprador potencial que está totalmente 

satisfeito com a maneira como as coisas são não sente necessidade alguma de mudar: “o 

primeiro sinal de uma necessidade é um leve descontentamento ou insatisfação” (RACKHAM, 

2010, p.70). Para vendas simples, uma necessidade implícita gera maior probabilidade de 

fechamento, em comparação com uma venda maior, em que o cliente é mais suscetível a agir 

pela razão em detrimento da emoção. “O propósito das perguntas na venda maior é descobrir 

necessidades implícitas e transformá-las em necessidades explícitas” (p. 79). A Tabela 2 

apresenta, em um breve resumo, a sequência de perguntas do método SPIN. 
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Tabela 2 – SPIN: Perguntas de Situação, Problema, Implicação, Necessidade de Solução 

Perguntas de Situação Reunir fatos e antecedentes 

Perguntas de Problema 
Identificar problemas, dificuldades e insatisfações nas áreas em 

que o produto do vendedor pode ajudar. 

Perguntas de Implicação 
Explorar efeitos e/ou consequências do problema identificado na 

fase anterior 

Perguntas de 

Necessidade de Solução 

Fazer com que o cliente diga a você os benefícios que sua solução 

poderia oferecer a ele.  

Fonte:  esquema criado pelo autor, com base na obra Alcançando Excelência em Vendas: SPIN 

Selling. 

 

Entende-se, na técnica SPIN, que as perguntas de situação buscam reunir fatos, 

informações e dados históricos do cliente, que representem a situação daquele momento. 

Entretanto, são muito básicas e devem ser utilizadas o menos possível, para que se tome pouco 

tempo do cliente com questões que poderiam ser resolvidas com planejamento prévio à reunião. 

As perguntas de problema têm objetivo de identificar situações em que o produto e/ou 

serviço do vendedor venha a solucionar problemas, dificuldades e insatisfações que o cliente 

enfrenta atualmente. No entanto, os problemas identificados também podem se apresentar como 

necessidades implícitas, facilitando a venda pequena, mas não agregando valor às vendas 

grandes. 

Para transformar as necessidades implícitas em necessidades explícitas, é que se utiliza 

as perguntas de implicação, as quais contribuem para uma análise mais detalhada do problema 

e seus efeitos negativos no custo, na produtividade, no exercício diário da empresa. Elas tornam 

o problema mais visível na percepção do cliente. O risco de muitas perguntas de implicação é 

deixar o cliente incomodado com os problemas, podendo fazer com que fique negativo e 

deprimido. Então, o quarto tipo de perguntas objetiva destacar o valor e a utilidade da solução: 

perguntas de necessidade de solução, que produzem dois efeitos: “focam atenção do cliente na 

solução e não no problema [...] ajudam a criar uma atmosfera positiva de solução; [...] fazem o 

cliente lhe dizer os benefícios. Por exemplo [...] “De que forma você acha que uma máquina 

mais rápida o ajudaria? [...] Certamente ela eliminaria o gargalo na produção e usaria melhor o 

tempo do operador qualificado” (RACKHAM, 2010, p.96). 
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A aplicação das perguntas SPIN requer ter em mente que a reunião de vendas tem como 

objetivo resolver problemas do cliente. Com isso, sugere-se analisar problemas potenciais e 

planejar perguntas de implicação com antecipação. 

Para aprofundar a análise e exemplificar o modelo da Estratégia SPIN, tanto no que 

tange aos estágios de uma visita em vendas e quanto nas abordagens acerca das formas de 

trabalhar objeções, Rackham e sua equipe apresentam diversos cases de reuniões de negócios, 

nos quais possibilitam conhecer sequência ideal de perguntas e formas de trabalhar objeções 

com base em fluxogramas e modelos de abordagens. 

 

 

2.1 NOVIDADES QUE A CIÊNCIA ONTOPSICOLÓGICA PODE TRAZER PARA 

CONTRIBUIR COM A ASSERTIVIDADE NOS PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO 

 

O background da Ontopsicologia parte de um estudo completo da história das ciências, 

ou seja, séculos da vida humana na Terra, seus grandes filósofos e culturas. A Ontopsicologia 

tem como Visão, “o homem, protagonista responsável, baseado em uma virtualidade capaz de 

atuação pessoal no ser” (MENEGHETTI, 2010, p. 130), e se diferencia das outras ciências, 

principalmente por propor um método bilógico, que além de utilizar processos indutivo e 

dedutivo, opera com a novidade de três descobertas: o Campo Semântico, o Em Si ôntico e o 

Monitor de Deflexão. Assim, possibilita, através da operação de qualquer disciplina, ciência ou 

profissão, tocar o critério de exatidão da vida. Essas descobertas constituem-se um enorme 

valor, se compreendidas e aplicadas no cotidiano de trabalho. Conhecê-las requer, para além do 

estudo teórico, a revisão crítica da própria consciência e mudanças no estilo de vida. 

O Campo Semântico “é a comunicação-base que a natureza usa entre as suas 

individuações, [...] permite conhecer em primeira atualidade a dinâmica que uma realidade está 

operando” (MENEGHETTI, 2010, p.135). Essa comunicação, que foi evidenciada e descrita 

cientificamente por Meneghetti, já teve alguns de seus fenômenos abordados, de forma isolada 

ou informal, por diversos autores ao longo do tempo. Ao seu modo, de alguma forma os 

cientistas identificam que as informações são comunicadas entre os seres vivos, e que 

determinados comportamentos que a natureza apresenta têm origens e causa na recepção e 

execução de tais informações. Por exemplo, Anthony e Spence (2009), ao narrar sua relação 

com animais selvagens, em especial elefantes, nas vastas savanas de uma reserva de mais de 

2.000 hectares na África do Sul, consideram “a comunicação no reino animal tão natural quando 
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uma brisa”, “física e metafísica” (2009, p.2). Eles partem da observação de animais que 

conseguem reagir em antecipação, questionam e sugerem que eles ajam como se pudessem 

prever inclusive o que nós humanos estávamos pensando, intencionando. Nessa obra, é possível 

evidenciar que, com o passar dos séculos, em nossa cultura, priorizou-se especialmente a 

descrição dos fenômenos observáveis e quantificáveis em detrimento da busca por compreender 

o mundo das causas. 

Os métodos tradicionais de negociação já consideram formas de comunicação que 

podem ocorrer nem sempre no plano consciente. Não é difícil encontrar produções na literatura 

acerca da linguagem corporal, mais especificamente, das linguagens cinésica e proxêmica, e 

fisionômica. Esse estudo convida, durante a negociação, para a observação, a leitura corporal 

do interlocutor, a compreensão das intenções do outro por seus gestos, olhares, postura, etc. 

Entretanto, o campo informacional que se torna possível ler a partir do conhecimento do campo 

semântico é outro. Por meio da análise semântica, é possível compreender o outro ou uma 

situação, mesmo que não sejam demonstradas emoções ou reações, no corpo ou através da fala: 

“mesmo que o outro esteja fechado, pode-se saber o que faz dentro de si, o que produz e o que 

ativa” (MENEGHETTI, 2013b, p.457). Compreender e aplicar este conhecimento permite 

negociações mais assertivas, não apenas para resguardar os interesses próprios, mas também 

para agir em colaboração no alcance de interesses comuns, para melhores resultados. Sugere-

se, a partir desse conhecimento, que se conheça as dinâmicas que movem o interlocutor, para 

que se possa estar preparado, caso a intenção que o move seja disfuncional para o negócio. 

Quando se percebe, na realização de contratos, que algum interlocutor carrega intenções que 

não são funcionais, compreende-se que se trata de uma semântica negativa, inimiga. É sempre 

necessário estar preparado: “caso se saiba que é um inimigo, o contrato será feito de um modo 

tal que, quando ele usará precauções desonestas, o empresário já estará preparado. [...] Um 

empresário superior deve ter essa capacidade de leitura e saber fazer [...] a análise semântica 

para si mesmo e para o próprio interesse” (2013b, p.459). 

Outra novidade complementar a qualquer técnica, que a Ontopsicologia apresenta em 

suas bases teóricas e seu método, é o conhecimento do Em Si ôntico: o “projeto-base de natureza 

que constitui o ser humano. Princípio formal inteligente que faz autóctise histórica” 

(MENEGHETTI, 2012, p.84). Para colher a informação do próprio Em Si ôntico, “é suficiente 

que [o homem] evidencie, em tomada direta, a percepção elementar, em cujo conjunto a 

consciência organísmica se baseia” (MENEGHETTI, 2010, p.175).  
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Na nossa cultura, somos incentivados a desenvolver prioritariamente o córtex cerebral 

e tendemos a relativizar as pulsões vitais ou não conscientizadas, incluindo afeições emotivas, 

variações endócrinas e todo o conjunto neurovegetativo. “É sobretudo o cérebro visceral que 

assinala os campos semânticos mais fortes (com maior frequência e comprimento de onda) do 

ambiente” (MENEGHETTI, 2010, p.176). Nas análises feitas por reflexão racional, é possível 

identificar modelos, compreender fenômenos (quando eles são percebidos) e analisá-los por 

critérios convencionalmente estabelecidos. Entretanto, a proposição de que se leia a realidade 

a partir de como se pode percebê-la visceralmente, implica considerar que, momento a 

momento, metabolizamos todas as informações que impactamos (independentemente de 

conhecê-las e conscientizá-las ou não). Isto exige conceber que há um princípio que funda cada 

ser humano, e que este núcleo fundante, através dos instintos, direciona as ações da pessoa para 

o que lhe é mais metabolizável, para o que lhe é útil e funcional no momento. Para ler a 

diretividade apontada pelo Em Si ôntico, é preciso auscultar, sentir com o corpo todo: “observar 

é algo espontâneo para o humano, por observação não se entende apenas observar com a visão, 

mas com todo o nosso sistema perceptivo” (MENEGHETTI, 2010, p. 78). Assim, usar o corpo 

como instrumento de conhecimento permite contar com um radar para entender a realidade em 

que se está inserido.  

Conforme analisado no Projeto de Negociação Harvard, no seu princípio pessoas, os 

autores já abordam as questões de percepção e emoção, como leitura e interpretação do outro. 

Porém, esse processo que sugerem pressupõem um exercício exclusivamente racional. O que 

se considera, com os estudos em Ontopsicologia, é a necessidade de fazer a leitura com as 

próprias percepções internas, tanto nas variações organísmicas, quanto fazendo atenção às 

imagens que o no momento se apresentam.  

No modelo SPIN, Rackham (2010) sugere: “boas perguntas não aparecerão em sua 

mente enquanto você está conversando com um cliente. Se não planejar suas perguntas com 

antecedência, você não pensará nelas durante a visita” (2010, p. 111). Com isso, desconsidera 

a virtualidade do projeto de natureza, a possibilidade de mudança das dinâmicas implicadas na 

negociação e a capacidade de leitura do negociador, no exato momento do encontro com o 

interlocutor.  

As técnicas de negociação são instrumentos à disposição do Em Si ôntico, o sujeito que 

conhece o seu próprio corebusiness e tem uma identidade no modo de negociar, em vez de as 

técnicas serem o critério, ele é o próprio critério, dentro do escopo que a diretividade ôntica 

apresenta. 
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Há décadas já se publica trabalhos científicos acerca dos neurônios que compõem nosso 

intestino e que existem em maior número que no próprio cérebro (GERSHON, 2000; 

ALMODÓVAR, 2015 e outros). Na língua inglesa, muito é utilizado o termo gut felling (na 

tradução literal, poder-se-ia compreender como sentir nas minhas entranhas), que refere-se 

àquela sensação interna, profunda, um pressentimento, uma percepção aguçada sobre algo, 

muitas vezes passível de ser sentido, mas não explicado. Entretanto, esse processo de percepção 

pode ser descrito e explicado pela ciência ontopsicológica e se constitui como uma forma de 

colher a informação do Em Si ôntico. 

Considerando a direção apontada pelo critério da vida (Em Si ôntico), não se busca 

ganhar uma negociação por uma questão de mercado, mas por uma responsabilidade com a 

própria vida. É a busca por ampliar a capacidade de ser melhor sobre os temas do seu próprio 

ambiente, de ganho interior do sujeito e de uma construção do ambiente circunstante para 

benefício de tantos outros que move prioritariamente um ser humano enquanto negocia. 

Conhecendo a possibilidade de colher a diretividade ôntica, acessar a escolha otimal 

momento a momento e de perceber a informação do Campo Semântico, é bastante prazeroso e 

sempre frutífero o resultado dos processos de negociação. Mas, então, por que a autossabotagem 

é algo tão frequente? Por que a oferta e a procura dos livros de autoajuda seguem aumentando 

acerca desse tema? A terceira descoberta da Ontopsicologia traz respostas e explica os motivos 

que nos levam a tantas vezes, mesmo com todas as condições para vencer uma negociação, 

colocar tudo a perder. O monitor de deflexão é um mecanismo que se precipita aos processos 

conscientes, deformando a primeira informação ôntica (Eu a priori), antes que ela chegue ao 

espelho da consciência e aos processos racionais. É por isso que, para seguir o instinto como 

ordem de vida e legitimar a própria intuição, é preciso agir sem pensar obsessivamente na ideia, 

do contrário corre-se o risco de colhê-la já defletida pelo monitor de deflexão. 

“O monitor de deflexão é o mecanismo que distorce e interfere na exatidão dos 

processos cognoscitivos e voluntários do ser humano” (MENEGHETTI, 2010, p.136). Com o 

conhecimento deste mecanismo e das fenomenologias do Em Si ôntico, pode-se distinguir a 

ação criativa daquela realidade burocrática da nossa civilização humana; identificar quando 

uma informação é da lógica da vida ou uma repetição, que aparece sempre como fixa, “como 

um estereótipo que se homologa e se adapta em todos os princípios humanos” (MENEGHETTI, 

2013b, p.459). Estereótipos são as formas de conduta, ideias que articulam o sujeito em toda a 

sua vida, se enraízam e, em cada sociedade, são entendidas como absolutas. Um hábito, uma 

imagem ou uma ideia podem se tornar estereótipos, que de per si são sempre neutros, mas se 
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operados de forma repetitiva e disfuncional ao sujeito, levarão à frustração. Os modelos de 

comportamento que formam a personalidade podem ser tomados como estereótipos também. 

Estudos indicam que existam apenas 11 a 13 ideias/estereótipos estáveis no homem 

(MENGHETTI, 2013b, p. 312). O empresário deve estar acima destas verdades absolutas, saber 

relativizá-las de forma a compreender o real da situação e utilizar os estereótipos em favor da 

sua negociação, isto é, fazer a leitura da característica comportamental predominante do 

interlocutor e valer-se da informação. 

Em cada negociação, é fundamental manter-se centrado em si mesmo sem deixar afetar-

se pelas variações emotivas em que a situação possa levar: “[o empresário] é um homem que 

tem a visão racional das coisas, atingiu um nível tal que quaisquer que sejam os problemas, o 

seu Em Si ôntico é imperturbável, ataráxico e realizado no próprio paraíso” (MENEGHETTI, 

2013a, p. 288). Fisher, Ury e Patton apontam também para a importância do controle das 

emoções. Para eles, deve-se faze-lo para evitar discussões e tornar a negociação menos reativa 

e mais proativa. No aprofundamento desse tema, a Ontopsicologia, propõe a ataraxia, como 

forma de manter uma racionalidade e fazer bilocação, o que permite a leitura da situação, sem 

envolvimento emocional. 

A Ontopsicologia prevê, em sua estrutura científica, instrumentos de intervenção, que 

possibilitam a revisão crítica da consciência. Dentre essas ferramentas, encontra-se a 

psicoterapia e a consultoria de autenticação, que implicam um trainning e conduzem ao 

nascimento de uma nova inteligência: “O escopo do processo de autenticação [...] é a 

criatividade: fazer gênio a partir do potencial de natureza” (MENEGHETTI, 2011b, pp.28-29). 

A consultoria consiste em um encontro com um profissional ontopsicólogo que, por meio de 

instrumentos de análise diagnóstica, como a análise onírica e a leitura de campo semântico, por 

exemplo, permite trazer à luz aspectos que a pessoa sozinha não tem possibilidade de 

conscientizar.  

O processo de tomada de consciência trabalha a revisão crítica de modelos de 

comportamento que não são úteis e funcionais para o sujeito. Inicialmente, se apresenta uma 

crise, na qual se questiona quem realmente se é e onde a vida faz sentido, como conectar-se 

com o próprio Em Si ôntico. “Em um segundo momento, a Ontopsicologia dá a técnica, a 

situação espectrográfica, e ensina como se leem aquelas cores” (MENEGHETTI, 2011b, p.11). 

Da crise, nasce uma mudança profunda interna, uma mudança mental (metanoia), aliada ao 

trainning de autenticação. Trata-se de um processo em que se experimenta, com mudanças 

progressivas no estilo de vida e o acompanhamento das próprias ações, dos próprios sonhos e 
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resultados, a capacidade de colher o Em Si ôntico, compreender o campo semântico e seguir a 

própria intencionalidade de natureza. Meneghetti (2018) explica que, para isso, é necessário 

contar com o auxílio de um técnico: 

Não se pode chegar a essa prática sem o conhecimento teorético e o estilo de 
vida, porque é um conhecimento que vai por inteiro (todo o homem): ou é 
todo, ou não há. Não é gradual: um sujeito se prepara, e depois de repente 
chega. É difícil porque todos os homens são baseados sobre um conhecimento 
oposto, e se começa a empreender essa investigação já desviado, já fora do 
Em Si ôntico. É preciso uma gradualidade, uma ajuda, um apoio externo: seja 
para interpretar os sonhos, seja para uma imagogia, seja para ler alguns 
símbolos, é necessário o técnico de apoio” (pp.119-120). 

 

No processo de trainning é possível compreender, em antecipação, as dinâmicas que 

compõem um processo de negociação. 

O que durante o dia não é percebido faz realidade no inconsciente da pessoa, e no sonho 

há a possibilidade de colher a informação e fazer uma revisão crítica. As imagens e o contexto 

são apresentados com uma hierarquia específica com o que é mais real e urgente, onde é 

possível compreender que o Em Si ôntico tem uma lógica e, com ela, apresenta a situação atual, 

a causa, e a solução. Através da análise das imagens e o teatro do sonho, é possível colher o que 

deve ser feito, de acordo com o momento na qual o indivíduo se encontra. Em um nível mais 

básico, a prioridade é o contexto da saúde, “todo o biológico, isto é, a estrutura orgânica da 

saúde, da sanidade do corpo (MENEGHETTI, 2012b, p.42), sua estrutura físico-biológica. Se 

essa está preservada e não sofre ameaças, então o sonho trata dos afetos e da relação com o 

social: seus relacionamentos, amigos, família, amores, as pessoas que estão mais ligadas à 

pessoa. A seguir, o terceiro nível diz respeito a tudo que é intelecto e vontade, a funcionalidade 

psíquica do sujeito. Neste ponto, expõem-se as relações do indivíduo com as pessoas no próprio 

business: seus colaboradores, clientes e stakeholders, os mediadores de atividade econômica. 

Quem está agindo a favor, quem está agindo contra. O sonho apresenta tanto as possibilidades 

de encontros de valor, quanto os riscos que não são visualizados, como confiar determinado 

projeto a alguém que não tem a possibilidade de cumprir com o objeto proposto ou então que 

apresente risco a tal atividade. Logo, onde se está errando na forma de lidar com o próprio 

business. “O sonho confronta se aquela ação, situação ou pessoa vale ou não vale para o escopo 

que se escolheu na vida” (MENEGHETTI, 2012b, p.42). Por fim, o quarto valor está o aspecto 

metafísico, nas possibilidades na esfera social, dos negócios, da política, da economia. Onde a 

criatividade revela os diversos meios para atuar a própria identidade de natureza e realizar 

funções de crescimento pessoal. 
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3. APLICAÇÃO ONTOPSICOLÓGICA NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO: 

MOMENTOS DO PERCURSO DE UM APRENDIZ  

 

Previamente aos estudos do MBA Business Intuition, o autor trazia uma visão de mundo 

baseada nas premissas do sistema educacional tradicional. Tanto na educação da infância 

quanto nos momentos em que cursou pós-graduações, passando pelas as escolas empresariais 

por onde iniciou sua atuação profissional, predominaram a cultura familística, os estereótipos 

enraizados em uma cultura de massa, e as técnicas que são importantes para que se tenha uma 

cultura de mercado, mas elas não dão diferencial competitivo para quem almeja a realização. O 

conhecimento acadêmico é hoje indispensável para que se tenha liberdade de ação e cultura 

acerca da disciplina que se exerce e do setor de mercado em que se atua, mas muitas vezes, se 

aplicado sem critério pelo operador, pode conduzir a caminhos que desviam do projeto único 

de natureza que cada pessoa virtualmente é. 

Os próximos três itens retratam a aplicação da Ciência Ontopsicológica ao complemento 

do processo de negociação, descritas em situações da prática empresarial.  

 

3.1 ESTUDO DE CASO: UMA ESCOLHA NÃO FUNCIONAL 

A primeira situação a ser relatada deu-se a partir do processo de trainning, com análise 

onírica de um profissional ontopsicólogo. O desenvolvimento de negócios no exterior é base 

do corebusiness da empresa do autor. Faz-se a conexão entre empresas produtoras e 

compradores internacionais, atuando em países das Américas, África e Europa. Ao longo do 

tempo, e de acordo com a maturidade e o momento do negócio, esta facilitação entre empresas 

é desenvolvida tanto para organizações sem presença no mercado internacional quanto para 

multinacionais.  

Dentre várias negociações que estavam em desenvolvimento em um certo momento da 

empresa, o sonho destaca uma situação atual, que é entendida como urgência dentre os diversos 

setores da globalidade existencial que se apresentam. No setting terapêutico descreveu-se um 

sonho onde havia o gerente de uma empresa que havia proposto ao sonhador abertura de um 

mercado há pouco tempo e, embora algumas imagens fossem muito funcionais, como água 

corrente, cascata, a cena direcionava o sonhador para o enfrentamento com touros bravos, que 

ele tentava impedir que atacassem, sem muito sucesso. Nesta ocasião, o autor havia recebido 

uma proposta de projeto que consistia em ampliar o desenvolvimento de mercados com essa 
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empresa, cujo gerente (seu amigo) apareceu no sonho e na qual já atuava. A proposta consistia 

em assumir um mercado em que havia clientes ativos. 

Porém, era um negócio que não respondia ao volume que seria ideal para que fosse 

rentável, necessitava de grande investimento de tempo em prospecções para abertura de novos 

clientes e viagens in loco para cumprir com os objetivos almejados. Com a escolha por fazer 

esse projeto, seria necessário abrir mão de novos projetos que estavam para ser desenvolvidos. 

A análise feita sobre a dinâmica do sonho foi a de que não seria funcional gerir o projeto em 

conjunto com o gerente responsável da empresa, e havia dinâmicas que moviam esse negócio 

com as quais o empresário (autor) não tinha capacidade de lidar e que não estavam a seu alcance 

resolver. A empresa era gerida por uma liderança que mantinha pouco profissionalismo nas 

relações e trazia para business hábitos de um estilo de vida bastante disfuncional e incoerente 

com a sua função. Colocando a convivialidade com determinadas mulheres junto de reuniões 

profissionais, por exemplo, envolvia no negócio variáveis e dinâmicas que depois o impediam 

de entender as situações e tomar as decisões com liberdade. Uma vez que o negócio não fosse 

bem gerido pelo cliente, a empresa que media as negociações viria a sofrer as perdas, como de 

fato aconteceu.  

Entretanto, ao se deslumbrar pelo suposto potencial de mercado, pelos números que os 

clientes ativos apresentaram em anos anteriores de atividade, e também não considerar a 

disfuncionalidade e falta de capacidade gerencial do gestor do projeto, com quem já havia feito 

laços de amizade, o autor optou por seguir o desenvolvimento do projeto.  

A análise onírica consiste na própria informação ôntica, que tem por base a realidade no 

contexto em que se está vivendo. A única escolha seria não aceitar o projeto.  Por imaturidade 

e ação superficial, iniciou-se um trabalho que, passado um certo período, demonstrou-se não 

rentável e insustentável a longo prazo. Ao fazer essa decisão, deixou-se de realizar outras 

atividades que poderiam ter gerado valor superior, crescimento pessoal e econômico.  

Se o sonho havia trazido imagens a respeito daquela negociação em específico, 

mostrando elementos e pessoas relacionadas ao projeto, e apontando para uma situação 

disfuncional que não podia ser resolvida pelo sonhador, então era aquele o momento certo de 

fazer a própria decisão por agir de modo funcional. Desviando do próprio projeto de vida, 

acabou-se por evidenciar, meses depois, no desenrolar dos fatos, o problema que veio a se 

apresentar.  
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3.2 ESTUDO DE CASO: A ESCOLHA OTIMAL 

 

Houve uma ocasião na qual o autor tinha valores a receber de uma empresa, que não 

demonstrava possibilidade de pagamento a curto prazo, tampouco chegara a um compromisso 

de quitação da dívida, fazendo com que a negociação se estendesse por muitos meses, sem 

apresentar resultados. Neste ínterim, trabalhou-se com dois advogados que não avançaram com 

o caso e um terceiro profissional que direcionou a cobrança por meio extrajudicial. A forma 

extrajudicial também não foi exitosa. 

Nos dias que antecederam a decisão de dar início ao processo judicial, que demandaria 

um envolvimento maior de tempo para revisão de todos os aspectos que compõem uma ação, 

bem como todos os custos financeiros atrelados ao processo, a informação onírica apresentou 

cenas com três pessoas que não eram amigas do sonhador, mas conhecidas através de vínculos 

distantes, e no sonho, envolvidas nesse projeto. Na análise onírica, ao ser perguntado sobre o 

ofício dessas três pessoas, o sonhador dá-se por conta de que são advogados, e têm 

características físicas e de gênero que correspondiam exatamente a cada um dos profissionais 

advogados que já haviam trabalhado no caso, sem nenhum resultado minimante satisfatório. Da 

mesma forma, dois desses três advogados que o sonho apresentava eram tidos com baixa estima 

pelo sonhador, uma vez que percebia que não eram bem-sucedidos e não geravam bons 

resultados a seus clientes. O terceiro, que era o personagem que corresponderia ao último 

profissional que recentemente vinha prestando auxilio técnico ao autor, era um advogado que 

já alcançara bons resultados em tempos anteriores, porém é especializado em um ramo diferente 

e, para tratar da específica situação de cobrança de comissões, não seria o profissional indicado. 

Esse sonho demonstrava claramente que nenhum desses três advogados propunham soluções 

funcionais ao negócio e seguir as orientações técnicas dadas até o momento resultaria em gastos 

de dinheiro ao vazio e perda econômica.  

A saída encontrada foi a retomada das negociações, sem técnicos intermediários. Neste 

ponto, utilizou-se as técnicas tradicionais de negociação, buscando opções na análise MAANA, 

conforme Projeto de Negociação Harvard. O novo acordo direcionou-se para o recebimento dos 

valores em forma de mercadoria, em compensação aos valores devidos, para posterior venda 

dos itens a um cliente do mercado externo. Chegou-se ao acordo, sem os gastos e o desgaste 

que acarretariam a ação judicial, que, conforme tudo indicava, não traria resultados. 
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3.3 ESTUDO DE CASO: LEITURA DE CAMPO SEMÂNTICO 

 

Uma vez que um prospect se torna um cliente ativo, é realizado constantemente o 

acompanhamento da performance de vendas e da presença de novos concorrentes. Propõe-se 

estratégias de comercialização, ajustes no design de produtos atuais ou mesmo inclusão de 

novos itens. Em especial, na apresentação de nova linha de produtos, as reuniões são realizadas 

em visitas aos clientes do exterior e/ou visitas dos clientes às fábricas representadas pelo autor. 

Em certa ocasião, havia uma negociação presencial, na qual visitou-se o cliente em seu país e 

ali estiveram reunidos o proprietário da empresa importadora, seu diretor de compras, o 

proprietário da empresa exportadora e o autor. Todos os indivíduos já conhecidos e com 

trabalho realizado ininterruptamente nos últimos dois anos.  

O objetivo do encontro foi a apresentação de uma nova linha de produtos, 

complementares ao que atualmente o importador mantinha em seu portfólio. Analisando-se 

aspectos de mercado, desenvolveu-se um conjunto de produtos que apresentavam um design 

propício ao mercado, ótimo nível de qualidade e com competitividade superior ao da 

concorrência, visto que é um mercado sensível a preço.  

Antes da realização de reuniões importantes, o autor busca centrar-se em si mesmo, para 

melhor compreender as variações internas quando impacta um novo ambiente, pessoas e, em 

especial, a forma que a reunião toma, quais expectativas geradas e possíveis desfechos. Naquela 

ocasião, o importador mostrou-se extremamente entusiasmado com o projeto que foi 

apresentado e optou por fazer a compra de todos os itens do conjunto, para também realizar a 

promoção e venda de forma completa, em combos. Neste momento, o autor, não racionalmente, 

entendeu que não seria viável a venda em combos. Foi uma certeza, feeling in the guts, o 

entendimento de que o cliente estaria precipitando-se ao limitar a venda ao combo completo e 

não possibilitar a promoção em forma fracionada. Houve a tentativa de dissuadir o cliente da 

ideia, porém, ele insistiu em dar seguimento daquela forma. Para evitar o que poderia gerar 

baixo nível de venta e altos estoques, o autor sugeriu reduzir-se a compra inicial para se 

certificar de que a forma de comercialização seria a ideal, para posteriormente efetuar envio de 

reposição de produtos e, da mesma forma, poder atender o objetivo de vendas e entregas durante 

a semana black week, na qual consistia em diversas ofertas de vendas online.  

Por fim, o volume de venda do combo não foi representativo e não houve a reposição. 

Posteriormente, alterando a forma de operação para vendas individuais e/ou pares, os itens 
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evoluíram para uma venda constante e com volume que justificou o desenvolvimento dos 

produtos e inclusão ao portfólio do importador.  

A Ontopsicologia é a solução à luz do presente e do futuro, pois analisa o radical, o 

mundo das causas. Responde ao sujeito o que é melhor para ele aqui e agora, com perspectiva 

no amanhã. Permite a operação para além do Up Stream Control, possibilitando uma Up Stream 

Analisys, (MENEGHETTI, 2013c). “No up-stream, trata-se de chegar à causalidade primeira 

de uma circunstância [...] que é sempre onipresente e que muda continuamente. Há uma causa 

primeira e depois outra, não existem duas, é uma hierarquia” (MENEGHETTI, 2011a, p.70). 

Outras teorias baseiam-se em estereótipos sociais, apresentam solução com base no passado e 

no presente.  

Se uma negociação deu certo ontem, não é garantia que a mesma metodologia aplicada 

seja exitosa no futuro. As pessoas são influenciadas a cada momento por aqueles lugares, 

aquelas pessoas, aqueles hábitos e aquelas imagens que metabolizam, também por pensamentos 

e memórias. Com o conhecimento das três descobertas da Ontopsicologia e a aplicação de seu 

método, utilizando a interpretação dos sonhos e a capacidade do sujeito de colher a informação 

ôntica, pode-se ter acesso a grande parte do que é o inconsciente do ser humano e, com isso, 

conhecer dinâmicas que movem certas situações. Aqueles 70-80% de quântico de inteligência 

natural, que está no inconsciente e não é utilizado racionalmente, pode ser acessado, para que 

se opere decisões a partir de uma consciência exata.  

Para a exitosa ação, também se considera fundamental que o líder seja um sujeito de 

ação; que ele conheça o próprio jogo, seja distinto em produção por máxima economia e melhor 

resultado. É imprescindível que ele tenha conhecimento total do setor que atua. Para chegar a 

isso, há um caminho, um preparo para atuar de forma superior e ser líder de causalidade. Com 

grandes empresários e lideranças que compartilham dessa visão e de um estilo de vida coerente 

com a sua responsabilidade junto ao próprio potencial e à sociedade, o uso de técnicas por si só 

costuma não gerar bons resultados, de qualquer forma. É exigida uma elevada cultura e uma 

maturidade no que tange à personalidade e responsabilização de quem negocia com os grandes. 

Rackham, de certa forma, descreve essa evidência ao narrar uma negociação, no seu livro SPIN: 

“um dos compradores seniores da BP era extremamente avesso ao uso de técnicas de 

fechamento. ‘Não é ao fechamento em si que eu faço objeção [...] é ao pressuposto arrogante 

de que eu sou tolo o suficiente para ser manipulado e levado a comprar através de manobras. 

Sempre que uma técnica-padrão de fechamento é utilizada comigo, ela reduz o respeito entre 

nós – destrói o relacionamento profissional’” (2010, p. 49).  
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As técnicas de negociação são válidas. Porém, se aplicadas sem critério, colocam em 

jogo não apenas o momento da negociação, mas o respeito profissional no próprio setor de 

atuação. Portanto, nenhuma técnica sozinha, sem o desenvolvimento de personalidade, que 

garante a maturidade e o profissionalismo em qualquer negócio, conduz a resultados de 

realização. A presença do critério ético do humano, que se dá pela condução das escolhas de 

acordo com a diretividade ôntica, garante a possibilidade de relações profissionais funcionais 

e, inclusive, propicia que um interlocutor reconheça um grande líder e relacione-se “por um 

feeling de lealdade” (MENEGHETTI, 2013b, p. 134).  

Considerando as variáveis que podem ser identificadas por meio do conhecimento do 

Campo Semântico, do Em Si ôntico e do monitor de deflexão, torna-se evidente a valiosa 

contribuição que a Ontopsicologia traz para a exatidão do exercício de qualquer profissão. É 

por isso que ela se constitui uma ciência interdisciplinar, possibilitando a aplicação do critério 

ético do humano, tanto na formação de líderes quanto no complemento necessário para 

responder qualquer ciência, o que se aplica também na ciência que estuda os métodos de 

negociação.  

  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante o percurso da elaboração deste artigo, o autor deparou-se com uma revisão na 

forma que atua na sua vida profissional e pessoal. Inicialmente, percebeu a necessidade de 

ampliar o conhecimento do próprio corebusiness da sua empresa: havia estudado as técnicas de 

negociação tradicionais há muitos anos e as aplicava no seu âmbito de atuação de uma forma 

superficial. Acredita que, não obstante o resultado positivo que se obteve em negociações do 

passado, muitas poderiam haver-se feito com mais eficácia e gerado melhores resultados. 

De forma especial, o trajeto de estudos e de vivência dos instrumentos de intervenção 

da ciência ontopsicológica trouxe possibilidade de revisão crítica de tudo o que considerava 

intocável e absoluto. O processo de autenticação em psicoterapia é a radicalidade para impostar 

o sujeito em funcionamento com o seu projeto de natureza, para que possa saber-se a cada 

momento, saber o seu escopo. Esse é um exercício constante: a vida nunca é estática, sempre 

se apresentam novidades, e a escolha otimal é única. Portanto, momento a momento, deve-se 

fazer atenção ao que sinaliza o próprio organismo, ao escopo de cada relação que se mantém e 
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ao profissionalismo. Essas são as bases para estabelecer díades funcionais (MENEGHETTI, 

2010, p. 241) e se fazem presentes de forma natural, se a diretividade ôntica é seguida.  

É necessário muito empenho, estudo e sacrifício para, ao longo do tempo, experimentar 

conhecimentos na prática e ir conhecendo a própria estrada. Torna-se indispensável a 

humildade, para chegar à compreensão de que algumas verdades que se tem como absolutas 

são, na realidade, as primeiras que devem ser relativizadas. Através dos instrumentos de 

intervenção e do estudo da Ontopsicologia, o autor assume, e demonstra em duas situações 

específicas, a postura de desaprender para aprender. Buscando ser um melhor ser humano, 

almeja tornar-se um melhor empresário. Quando realizamos nosso projeto de natureza, geramos 

melhoria no ambiente em que estamos inseridos. Produz-se, assim, mais vida para si mesmo e 

mais funcionalidade para quem está no próprio raio de ação. Não existe zona de conforto para 

a vida. 

 Na sequência desse estudo, fica a responsabilidade por seguir o trajeto como aprendiz. 

Para além disso, reconhece-se que a produção de conhecimento acerca do tema da negociação 

é vasta, mas que ainda existem lacunas no que se refere à abrangência de aspectos como a 

intuição, as dinâmicas inconscientes e a necessidade de conhecer o próprio projeto de natureza 

para a condução assertiva de uma negociação. A Ontopsicologia, como ciência interdisciplinar, 

humana e inovadora, pode trazer valiosas contribuições para esse tema e grandes mudanças 

para a vida e a prática profissional de quem almeja crescer e está disposto a conhecê-la e aplicá-

la.  
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