
Como negociar bem com Donald Trump: 
a história de um empreendedor brasileiro 
Era preciso se adaptar rapidamente à situação e Bellino conseguiu vender a 
ideia do seu projeto para Donald Trump em apenas 3 minutos 

 
Em 2003, Ricardo Bellino queria negociar a participação de Donald Trump num 

empreendimento imobiliário no Brasil. Foi para uma reunião e estava muito bem 
preparado, imaginando que teria pelo menos uma hora para vender a ideia do seu 
projeto. Mas quando começou a reunião, Trump disse que Bellino teria apenas 3 
minutos para convencê-lo a aceitar um acordo. Portanto, era preciso se adaptar 
rapidamente à situação e Bellino conseguiu vender a ideia do seu projeto para Donald 
Trump em apenas 3 minutos. 

A forma como Bellino conseguiu mostra a essência do sucesso em qualquer 
negociação. São quatro princípios fundamentais e conhecer estes princípios é 
extremamente importante, mas só isto não basta, pois negociação não é basicamente 
uma competência cognitiva, mas sim comportamental. Portanto, o que verdadeiramente 
importa não é o que você sabe, mas o que e como você aplica o que sabe. Assim, é 
necessário transformar conhecimentos em comportamentos e hábitos e, para tanto, é 
preciso muito treinamento inteligente. 
Primeiro Princípio Fundamental: O estado mental e emocional rico de recursos, o 
foco e a paixão por vencer 

O sucesso começa pela administração do estado mental e emocional do 
negociador. Quando Bellino foi surpreendido por Trump lhe ter concedido apenas 3 
minutos para tentar convence-lo, ele conseguiu manter o estado mental e emocional rico 
de recursos e assim pode fazer frente à situação. Caso tivesse perdido o controle do 
estado mental e emocional, jamais teria tido sucesso na negociação. O fato é que mesmo 
pessoas ultra competentes quando entram em estados mentais e emocionais fracos de 
recursos acabam cometendo erros de grande magnitude, como foi o caso de Jack Welch 
na compra da empresa Kidder Peabody, negociação que redundou num prejuízo de 1,2 
bilhões de dólares para a GE. E Welch quando refletiu para identificar as razões do seu 
erro, constou que em função dos seus êxitos anteriores, havia se tornado orgulhoso e 
que a linha que separa a autoconfiança do orgulho é muito tênue. Em suma, cuidado 
com aquilo que chamo de VOA: vaidade, orgulho e arrogância. 

É o estado mental e emocional rico de recursos que permite que se mantenha o 
foco naquilo que se quer. E perder o foco é muito fácil e quem perde o foco se afasta da 



possibilidade de alcançar os seus objetivos. Segundo Chris Argyris, o foco caótico é 
uma das principais causas da baixa efetividade, mas além do foco caótico existem 
outros tipos de foco como o equivocado, o bode cego e o contaminado. 

É o estado mental e emocional rico de recursos que permite que se mantenha 
acesa a chama da paixão por vencer e é a paixão por vencer que faz com que as pessoas 
tenham empreendimentos ousados, pois sem paixão por vencer as pessoas acabam 
ficando na área do conforto. De acordo com Albert Ellis, o criador da Terapia do 
Comportamento Emotivo Racional, a paixão por vencer, que ele chama de determinação 
implacável, representa quase que três quartas partes da vitória. E Ricardo Bellino soube 
administrar seu estado mental e emocional, continuar focado no relevante e manter 
acessa a chama da paixão por vencer, que são três pontos essenciais da autogestão 
pessoal. E a autogestão pessoal é fundamental para o sucesso nas negociações, ou 
melhor dizendo, para quem quiser ter sucesso em qualquer área da vida. 
Segundo Princípio Fundamental: A maioria das negociações se ganha ou se perde 
de acordo com a qualidade da preparação 

Bellino estava muito bem preparado: tinha clareza do que queria e como 
conseguir o que queria, inclusive, conhecia muito bem as características do seu 
interlocutor. A preparação é sempre fundamental e nunca é demais enfatizar que a 
maioria das negociações se ganha ou se perde de acordo com a qualidade da preparação. 
Já por volta de 1750, Benjamim Franklin dizia que: “Quem não leva a sério a 
preparação de algo está se preparando para o fracasso”. E a preparação tem três 
momentos importantes. O primeiro é ter clareza do que se quer. O segundo é saber 
como se conseguir o que se quer. O terceiro é conhecer bem as características da pessoa 
com quem se está negociando. 

O fato é que quem está muito bem preparado consegue se sair muito melhor nas 
situações mais imprevistas e de adversidade. Para se fazer uma ótima preparação existe 
um instrumento que desenvolvi chamado Matriz de Preparação, que permite que se veja 
a situação pela ótica de todas as partes envolvidas e, inclusive, possibilita que se faça 
análise de risco da situação. É preciso estar preparado para o melhor, mas também estar 
prevenido para o pior. De qualquer forma, é sempre conveniente saber que a preparação 
também compreende o planejamento de tudo o que deve ocorrer até que se chegue à 
definição dos termos do acordo. Existem alguns instrumentos bastante úteis para a 
preparação de uma negociação, entre eles, o Campo de Forças de Kurt Lewin. E na 
preparação, conhecer as estratégias e táticas éticas e não éticas, de informação, tempo e 
poder, bem como o estilo comportamental do outro negociador, são fatores 
determinantes para o sucesso. 
Terceiro Princípio Fundamental: O motivo dominante de compra 

O motivo dominante de compra é aquilo que toca profundamente a emoção de 
uma pessoa e a faz tomar, quase que instantaneamente, uma decisão. Vejamos alguns 
exemplos. 

Uma corretora de seguros estava tentando vender um seguro de vida para um 
executivo e não vinha obtendo o menor êxito. Até que numa de suas visitas percebeu, 
entre os livros do executivo, um livro de astrologia. Fez uma observação sobre o 



assunto e o executivo, imediatamente, abriu um grande sorriso e começou a falar sobre 
o assunto. E a partir daí, passou a fazer todos os seus seguros com esta corretora. Você 
pode não acreditar, mas existem executivos de sucesso que consultam livros de 
astrologia. 

Uma outra história é a de um casal, cujo marido foi transferido para trabalhar em 
outra cidade. Estavam procurando uma nova residência e já haviam feito inúmeras 
visitas, mas a esposa não havia encontrado nada que fosse do seu agrado. Até que, 
finalmente, ao se aproximarem de uma outra casa eles seguiram pela alameda e quando 
a vendedora abriu a primeira porta a esposa disse: “Abra aquela porta novamente”. A 
corretora fechou a porta e abriu e a mulher olhou para o marido e disse: “Esta porta 
range que nem a porta lá de casa. Eu já me sinto em casa aqui. Vamos comprar esta 
casa”. 

Uma pessoa estava procurando comprar uma casa e o vendedor descobriu que a 
esta pessoa gostava muito de um certo tipo de árvore que lembrava muito a sua infância. 
Como decorrência, vendedor focou nas árvores, ou seja, no motivo dominante de 
compra, e vendeu 17 árvores e de quebra uma casa. 

Um vendedor de enciclopédias, que por sinal dava uma bíblia muito bonita para 
quem as comprasse, notou que uma pessoa ficou muito interessa na Bíblia. Como 
decorrência, vendeu a Bíblia e deu de brinde para esta pessoa a enciclopédia. 

Portanto, é sempre relevante saber que o motivo dominante de compra é uma 
força extremamente poderosa. E Bellino, em apenas três minutos, tocou no motivo 
dominante de compra de Donald Trump. 
 
Quarto Princípio Fundamental: A competência para fazer perguntas 

Os bons negociadores são bons perguntadores e perguntam mais do que o dobro 
dos negociadores comuns. Perguntar é uma forma extremamente poderosa de colocar a 
mente para funcionar e obter respostas. O filósofo Sócrates, com a sua Maiêutica, já 
sabia disto. E o cientista Jonas Salk dizia que: “a resposta para qualquer problema 
preexiste. Precisamos fazer a pergunta certa para obter a resposta”. E foi isto que 
Ricardo Bellino fez. 

Assim, quando Donald Trump concedeu apenas três minutos para Bellino tentar 
convencê-lo, ele fez perguntas. Primeiro para ele próprio: o que eu faço agora para 
vender o meu projeto e convencer Donald Trump? E a partir daí fez cinco perguntas 
para Trump: se ele sabia que o Brasil tem a segunda maior frota de jatos privados do 
mundo? Se ele sabia que o Brasil tem a segunda maior frota de helicópteros privados do 
mundo? Se ele sabia que São Paulo tem o maior número de helipontos do mundo? Se 
ele conhecia as estatísticas das Ferraris e Porches? Se ele conhecia as vendas das bolsas 
Louis Vuitton? 

E estas simples perguntas atingiram o motivo dominante de compra de Trump e, 
quando isto acontece, a pessoa decide num estalar de dedos. E assim, Donald Trump 
aceitou participar do empreendimento no Brasil. 



Mas é sempre oportuno lembrar que para se fazer as perguntas certas é preciso 
estar bem preparado. 
Conclusão 

Assim, tenha presente que sempre que você quiser alcançar um objetivo e isto só 
pode ser feito através de um acordo com outra pessoa, você vai precisar negociar. E 
existem muitas modalidades de negociação como vendas, compras, gerenciais, solução 
de conflitos, sindical, associações e joint-ventures. O fato é que nas empresas, de uma 
forma ou de outra, se passa mais de sessenta por cento negociando. Mas não é só nas 
empresas. O casamento também é uma grande negociação e há quem diga que é a mais 
difícil de todas. Mas lembre-se que é o estado mental e emocional, o foco, a paixão por 
vencer, ou seja, a autogestão pessoal, bem como a preparação, o motivo dominante de 
compra e as perguntas certas é que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso. 

Mas, além disto, tenha sempre presente que em negociação só saber está longe 
de ser suficiente. É preciso desenvolver competências comportamentais e hábitos para 
se aplicar o que se sabe e isto só é possível através de um treinamento inteligente em 
negociação 
 


