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Qual a diferenca entre o seu trabalho impecavel, curriculo brilhante e forca de vontade
insuperavel, mas que nao saem do lugar, e a ascensao repentina do seu colega recem-chegado
na empresa? Qual o misterio por tras de todo grande bem-sucedido, que muitas vezes nem
concluiu o ensino superior, mas esta muito a frente de voce? Vemos que a educacao formal
ajuda, mas nao e decisiva para que tudo de certo. Nem a genialidade, tampouco a sorte.E o
poder de negociacao. Habilidade que exercemos o tempo todo, desde os primordios, com uma
infinita gama de oponentes, cujos interesses nem sempre serao os mesmos que os seus.
Incluimos ate Deus nesta jogada. Basta saber faze-lo, para que ninguem o faca melhor do que
voce.Este livro convida voce, portanto, a conhecer o lado negro da negociacao, ou seja, o que
era secreto, o que era segredo. Â Aquilo que ninguem mencionou em sala de aula, e deixou
voce perdido no mercado de trabalho. Longe de pretensoes academicas, ele diz a realidade
para que se torne um negociador criativo e valioso para a empresa onde voce trabalha, para seu
proprio negocio ou para seus clientes. Aqui voce vai conhecer como o sucesso chega rapido
para quem sabe planejar e atingir seus objetivos com eficacia.
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