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A NEGOCIAÇÃO D E C O N F L I T O S 

E M ÉPOCA D E E S C A S S E Z D E R E C U R S O S 

Teoria e prática se encontram neste último capítulo. Apresenta-se, aqui, estudo 

detalhado sobre a técnica da negociação de conflitos. Inédito no Brasil, foi encomen

dado pelas Organizações Mundial e Pan-Americana da Saúde. Técnicas de negocia

ção, posturas de negociadores e procedimentos bem definidos previamente acordados 

entre as partes compõem este capítulo. 

A inclusão desses estudos dispensa justificativas. Sempre haverá conflitos de 

interesses. Seu t ratamento, em muitos casos , não escapa rá de um processo 

de negoc iação, por mais autoritária que seja a visão de quem comanda . Ass im, 

a teo r i zação e a s is temat ização de técn icas e métodos que o rgan i zem e 

fac i l i tem a negociação de confl i tos, respeitando a d ivers idade de interesses -

sempre presentes em situações complexas como os sistemas produt ivo e de 

trabalho - ganham importância fundamental , independente dos modelos suge

ridos e estudados nos capítulos anteriores. 

O s estudos aqui apresentados podem ser aplicados não só a situações empíricas 

e informais, mas também a modelos organizados de gestão apoiados em princípios 

participativos e democráticos. O s conflitos tornam-se, então, estímulo para aumentar 

a qualidade tanto para os servidores quanto para os usuários dos serviços. 

Por este motivo, instituições internacionais prestigiadas patrocinaram a produ

ção desse trabalho, a tradução para o português e a sua inclusão neste capítulo. 

A NEGOCIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE GERÊNCIA NO 
SETOR PÚBLICO 

O texto que se apresenta a seguir é uma adaptação do trabalho "Capacidade 
de Negociação no Setor Saúde" , de Iveta Ganeva e José Maria Marin. Foi publicado 
em janeiro de 1993, produzido no Projeto Sub-regional de Consolidação e Incremento 
da Capacidade Gerencial dos Serviços de Saúde para a América Central, Divisão de 
Sistemas e Serviços de Saúde, patrocinado pela O P S / O M S e P N U D / P E C . Foi traduzido 



e adaptado por Eliana Parise Braga e David Braga Júnior, por autorização da repre

sentação da O P S no Brasil. Miguel Segovia fez a revisão técnica. 

O documento original foi traduzido, tendo seus termos técnicos preservados 

sempre que possível, respeitando-se as características dos idiomas. Nem sempre há 

correspondência exata entre os termos usados em espanhol quando traduzidos para 

o português. Procurou-se usar sempre a palavra em português com significado mais 

próximo do termo original. Algumas vezes, no entanto, ou por não existir a palavra 

correspondente, ou por desuso na nossa cultura, optou-se pelo termo em uso mais 

corrente na língua portuguesa. 

Além destas observações, merecem ser considerados conceitos introduzidos 

ou complementados em decorrência das peculiaridades da realidade política-jurídi¬ 

ca-burocrática brasileira, sem o que a compreensão e o uso dos conceitos utilizados 

no original estariam prejudicados. 

Algumas citações foram revistas, e as fontes originais, consultadas novamente 

para uma melhor tradução. Trechos de outras obras foram inseridos no texto para 

melhorar aspectos didáticos da adaptação. 

O texto foi adaptado com o objetivo de servir como leitura complementar para 

o Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da O P A S no Brasil, na área de 

Capacitação em Gerência de Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário. 

A gerência pública em saúde, interpretada como gestão de políticas e condução 

e execução de processos de produção social da saúde e, mais ainda, como marco 

específico do desenvolvimento de cada país, impõe novas funções. Conseqüentemen

te, são necessárias novas capacidades. 

Conduzir o processo gerencial, além de requerer o desenvolvimento de habili

dades diretivas tradicionais, necessárias para o exercício da autoridade, requer hoje, 

principalmente, a habilidade de promover o ajuste consensual entre atores sociais 

independentes e participantes no processo de produção de saúde. Em outras palavras, 

além de saber mandar nos subalternos dentro da hierarquia institucional, é necessário 

saber negociar em pé de igualdade com atores fora da estrutura hierárquica institucio

nal, mas com interesse e capacidade potencial de intervir. 

Por este motivo, dentro da l inha de apoio ao desenvolv imento d a c a p a 
c idade de ges tão , no Projeto Sub - reg iona l de C o n s o l i d a ç ã o e Inc remento d a 
C a p a c i d a d e Gerencia l e no Programa de Capac i tação em Gerênc ia de Unidades 
Básicas de Saúde do Distrito Sanitário, têm sido feitos esforços para promover 
exper iências, investigações e reflexões sobre a capac idade de negoc iação, c o m 
o objetivo de promover o ajuste consensual no processo social de desenvolv i 
mento das condições de saúde. 

Um dos resultados destes esforços é esta publicação, que tem o propósito de 
sistematizar enfoques, metodologias e técnicas capazes de produzir conceituação e 
instrumentação adaptadas às características da gerência em Saúde Pública. Além disso, 
oferece um material educativo para estimular e servir de base a processos de desen
volvimento desta nova e importante capacidade gerencial que é a negociação. 



Mesmo que a aplicação destes conceitos possa se dar em todos os níveis 

institucionais e em qualquer área de atividade, será enfatizada a sua utilização nos 

conjuntos sociais que formam os Sistemas Locais de Saúde. Assim, pretende-se fazer 

uma abordagem que relacione coerentemente, e de forma complementar, o processo 

de gestão, com enfoque estratégico da administração voltada para a promoção da 

participação social no desenvolvimento dos Sistemas Locais de Saúde. 

4.1. INTRODUÇÃO 

Socialmente, rever e transformar instituições de saúde é considerado instrumento de 

execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de conjuntos sociais 

concretos. No atual contexto de crise econômica, além da busca de novas formas de 

organização em rede e, em face dos recursos de saúde existentes em um espaço população, 

procura-se provocar um novo perfil de gestão desconcentrada que permita reorientar a 

atuação para a integração de todos os atores sociais em nível local, regional e nacional, em 

função dos objetivos comuns de produção de saúde pessoal e comunitária. 

No contexto da crise econômica e social, acentuam-se os desequilíbrios entre 

problemas apresentados e os recursos disponíveis para solucioná-los. Isto intensifica 

os conflitos em busca de melhorar as condições de vida. Além disso, os níveis aceitáveis 

de saúde que estabelecem os indivíduos e os grupos sociais são muito variáveis em 

função do perfil de desenvolvimento desejado. Nestas condições, delimitar e executar 

a missão do setor se converte em processo complexo de identificação e coordenação 

entre o conjunto dos atores institucionais, dentro e fora do tradicional conceito do 

setor saúde, e os demais atores sociais. 

T a m b é m é importante assinalar que tem-se evoluído para uma nova 

concei tuação de saúde: 

A saúde tanto individual como coletiva é um produto de complexas interações 
entre os processos biológicos, ecológicos, culturais e econômico-sociais, que 
ocorrem na sociedade; neste sentido a saúde é, em grande medida, um produto 
das relações sociais predominantes, determinadas por um processo histórico do 
qual é uma das manifestações.1 

A saúde é, por excelência, o melhor indicador das condições de bem-estar 
que justificam todo o trabalho social, incluindo dentro destes as atividades 
produtivas. É por esta razão que em lugar de falar-se de saúde e desenvolvi
mento da saúde versus desenvolvimento social, é preferível falar da saúde no 
desenvolvimento, já que este não pode ser efetivado sem a participação dos 
setores mais estreitamente vinculados com as condições de vida dos conjuntos 
sociais, os chamados setores sociais.2 

1 OPAS - Administração Estratégica Local. Washington, D.C., 1991. 

2 Extrato do discurso do Dr. C. Guerra de Macedo, diretor da OPS, no II Fórum de Saúde e 
Desenvolvimento, S. J. Costa Rica, março/1991. 



O novo conceito de saúde é construído coletiva e socialmente. Responde a 

uma lógica complexa em que se articulam as visões sociais e individuais, que 

transcendem os limites d a Biologia ou da c l ín ica para introduzir-se na d imensão 

do desenvolv imento humano. 

O nível aceitável de saúde estaria, então, variando segundo as aspirações e as 

possibilidades reais de cada grupo e indivíduo na conjuntura particular. 

O processo histórico saúde-doença e o sistema de saúde são parte de um 

processo social altamente complexo. O s problemas identificados são difíceis de 

separar, e as soluções, parciais na maioria das vezes, o que gera novos problemas. O 

sistema de saúde é altamente dependente de variáveis extremas, e a possibilidade de 

realizar ações necessárias para a produção de saúde depende, em última instância, do 

valor que a sociedade dá à saúde. 

O redimensionamento da saúde no desenvolvimento imprime a urgência de 

tratar os problemas de saúde através da articulação inter-setorial, reunindo esforços 

dos setores governamentais do Estado, assim como o de atores não-governamentais e 

que, pela óptica do setor saúde, poderão alcançar um desenvolvimento integrado em 

escala nacional, regional e local. Não obstante, deve-se considerar que o progresso 

alcançado nos diferentes setores é bastante heterogêneo, e existem obstáculos para 

colocar em prática os processos de coordenação inter-setorial e de participação social 

causados por problemas institucionais, administrativos, políticos, financeiros, culturais 

e humanos. É preciso, então, identificar os problemas da área da saúde, seus compo

nentes e os sistemas aos quais estão interrelacionados, para facilitar a descoberta de 

suas causas e determinar as intervenções indispensáveis, considerando a disponibili

dade de conhecimento e recursos, tanto institucionais como comunitários, para ajustar 

uma atuação integrada. 

Por outro lado, para que haja uma articulação inter-setorial com participação social, 

é indispensável o reconhecimento do papel da política pública como instrumento de 

condução e administração. Isto demanda uma atitude aberta e transparente dos órgãos 

setoriais do governo e a busca de alternativas criativas e de curto prazo que possibilitem 

credibilidade e factibilidade para construir um ambiente propício para um processo de 

negociação, objetivando o consenso entre os que representam os diversos setores do 

governo e os da cidadania. Para definir as prioridades e o comprometimento político com 

a solução dos conflitos, é necessário que tanto os aspectos dos que têm poder de decisão 

como os dos que têm recursos para solucionar os problemas sejam considerados. 

Assim, a situação se torna mais complexa, já que é necessário integrar ações 
que são do domínio do setor saúde com as de outros que não o são, como 
habitação, trabalho, educação, agricultura, meio ambiente, trânsito, abastecimen
to, saneamento básico. Todas devem ser atraídas para que, com o setor saúde, 
possam traçar objetivos comuns e definir ações integradas. Merece ainda destaque 
dentro da instituição governamental o papel desempenhado pelos setores repre
sentativos das áreas-meio que constituem a estrutura burocrático-jurídica e que 
detêm poder facilitador ou complicador das ações desejadas para promover o 
desenvolvimento do setor saúde. As atividades-meio constituem-se importantes 
atores nas consecuções das ações propostas e, quanto mais estiverem presentes e 



participantes dos processos coordenados pelo setor saúde, vivenciando a realidade e 

o contato com a população, melhor poderão contribuir para o êxito das propostas. 

São exemplos importantes destas áreas-meio os atores dos setores jurídicos, admi

nistração, recursos humanos. Não podem ser deixadas de lado, pela importância que 

representam no setor saúde, que é um setor de prestação de serviço, as representações 

sindicais e as lideranças do funcionalismo na formulação das políticas públicas bem 

como nas negociações relacionadas à valorização do trabalho dos profissionais de 

saúde. Fica claro que a capacidade resolutiva do gerente, no sentido de contribuir para 

o melhoramento do nível de vida da comunidade, demanda uma capacidade gerencial 

que permita 'conduzir processos' e 'administrar recursos' dentro de uma dinâmica de 

cooperação inter-setorial e de participação social. 

Liderança e capacidade de negociação - reconhecidas pelas instâncias e atores 

envolvidos nos níveis local, regional ou nacional - assim como o estilo de gerência 

participativa e consensual, são facilitadores das ações inter-setoriais envolvendo setores 

da saúde e de fora de seu âmbito de governabilidade. 

Por outro lado, são fatores que limitam as ações integradas do setor saúde com 

os outros atores sociais, portanto fatores desintegradores, o manejo inadequado dos 

interesses em conflito protagonizados pelos atores envolvidos no processo de desen

volvimento social. A descentralização das ações em nível nacional requer flexibilização 

dos processos administrativos; rigidez institucional, barreiras interinstitucionais, ausên

cia de planejamento horizontalizado e coordenando, falta de mecanismo de controle 

e avaliação em nível local são as principais contribuições negativas para o desenvolvi

mento do setor saúde com controle social. 

Tanto a l iderança, como a negociação podem ser prejudicadas pela condi 

ção inadequada dos interesses em conflito. A capacidade de gestão está relaciona

da à habil idade de utilizar estes instrumentos. Quanto mais desenvolvida a capa

cidade de negociação, melhor poderá contribuir para a solução ou mediação dos 

conflitos inter-setoriais, promovendo assim, melhor util ização dos recursos para 

satisfazer interesses comunitários. 

Conclui-se que as capacidades de gestão e condução integram a capacidade 

gerencial, o que implica: 

• analisar e interpretar os contextos social, político, econômico e cultural; 

• criar condições necessárias para a participação ampla de todos os atores e 

grupos sociais envolvidos; 

• relacionar os tempos políticos e técnicos; 

• desenvolver modos distintos de proceder em consonância com o momento 

político local e o contexto nacional; 

• considerar a negociação como instrumento fundamental de ajuste gerador 

de consenso capaz de sustentar e viabilizar propostas de ação conjunta; 

• orientar o desenvolvimento institucional e interinstitucional. 

• dirigir e controlar a implementação das mudanças nos programas de 

trabalho, originados no processo de negociação. 



Levando-se em conta que a construção de viabilidade é um dos pontos 

fundamentais da atividade da gerência, sua análise, racionalização e as ações políticas 

deverão ser consideradas sempre dentro do processo de tomada de decisão. 

A análise de viabilidade implica nos seguintes elementos: 

• identificação e análise de fatores favoráveis, desfavoráveis e restritivos duran

te a implantação e desenvolvimento da opção; 

• análise de possibilidades e oportunidades de remoção dos fatores restritivos 

no período considerado; identificação, seleção e articulação das ações 

possíveis e eficazes; 

• análise do impacto negativo de fatores restritivos e desfavoráveis sobre a 

estratégia e a opção se lec ionadas ; ava l iação do possíve l impacto 

sobre a condução do processo; 

• análise da conjuntura e proposição de ações que garantam viabilidade em 

curto prazo para a opção negociada. 3 

A identificação destes fatores se dá no transcurso da gestão das negociações e 

tem caráter dinâmico, modificando-se com freqüência nas suas características, de 

modo que a construção de viabilidade como ação gerencial não se dá linearmente, 

mas de forma empírica e assistemática. 

Precisamente, a capacidade de negociação na instância de gestão procura a 

viabilidade da direção integradora para o desenvolvimento do processo de produção 

de saúde em nível nacional, regional ou local. Necessita do envolvimento dos múltiplos 

atores da área de domínio institucional do setor ou fora dela, para relacionar os 

problemas e necessidades dos grupos sociais aos conhecimentos e recursos disponíveis, 

ajustando as opções viáveis para as partes envolvidas. 

Para o setor público, a capacidade gerencial e de gestão, partindo do pluralismo 

e da interdependência das instituições, ações e recursos, que devem interatuar 

complementando-se e orientando-se na mesma direção, exige a necessidade de 

incrementar a capacidade de negociação em busca do ajustamento. 

Cada um dos níveis de gestão deve ter autoridade e capacidade para estabe

lecer compromissos tanto no plano internacional, nacional como regional ou local 

dentro de um país, a fim de otimizar o uso dos recursos disponíveis em um âmbito 

geográfico específico e em tempo determinado. 

Na negociação, busca-se harmonia democrática de interesses dos atores, que 

participam em igualdade de condições, desde o nível local até o nacional, na solução 

dos problemas que os afetam. 

Finalmente, o processo de negociação no setor público não pode ferir os 
princípios constitucionais da ordem pública, moral, indisponibilidade do interesse 
público e o da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, uma vez 
que são os limites da legalidade e estabelecem as regras fundamentais para a vida em 
sociedade de forma democrática e civilizada. 

3 OPS. Administração Estratégica Local. Washington, D.C., 1991. 



No caso do Brasil, é preciso também não esquecer que o (SUS) está regido por 

preceitos constitucionais e por uma legislação normativa de âmbito federal que define 

o papel dos órgãos e dos atores gestores, bem como dos órgãos de controle social -

ps Conselhos de Saúde. 

Cabe, portanto, aos atores e gestores do S U S , em todos os níveis, ao habilita

rem-se para estas funções, levar em consideração este arcabouço jurídico, sob pena 

de incorrer, dentro de um processo de negociação, em contratação ou comprometi

mento sem respaldo legal. 

A seguir serão delineados alguns conceitos sobre negociação. 

4.2. CONCEITUAÇÃO 

De maneira geral e como ponto de partida, pode-se considerar a negociação 

como um processo que pode permitir aos atores sociais analisar e compatibilizar as 

razões, interesses e atuações de sua participação na resolução de situações complexas, 

e conseguir acordos duradouros como base de uma cooperação benéfica. 

Para que estes atores sociais ajam de forma harmônica, é necessário comparti

lhar dois tipos de informação: 

• sobre a realidade nacional, regional e local, referente a problemas e recursos; 

• a informação técnica dos programas relacionados a conhecimento e recursos. 

Repartir estes tipos de informação incide diretamente na possibilidade de 

consenso entre tais atores. 

Percepções opostas sobre as necessidades de recursos para resolver os proble

mas é o que gera conflito. Estas contradições podem provocar três maneiras de tentar 

resolver as necessidades comuns: 

• uma das partes solicita colaboração, pois não pode resolver sozinha suas 

necessidades; outra, aceita e colabora; 

• parte alguma aceita, deseja ou pode colaborar; 

• as duas partes se dão conta de que, se ambas não colaborarem, será 

impossível fazer algo positivo. 

Considerando o propósito de ampliar conceitos e instrumentos do processo de 

negociação para facilitar o acordo entre as partes envolvidas, dentro de uma linha 

de negociação democrática, serão discutidos alguns aspectos teóricos, aplicáveis para 

o desenvolvimento da capacidade gerencial do setor saúde. 

Negociação é um processo mediante o qual duas ou mais partes com interesses 

comuns e opostos trocam informações ao longo de um período, tendo em vista 

conseguir um acordo em suas relações futuras. 

Negociação não é sinônimo de regateio. Regateio é um processo limitado para 

trocar valores de bens ou serviços e não tem caráter duradouro. 

Ao longo do processo de negociação, no entanto, alguns aspectos ou assuntos 

específicos podem ser regateados. 



Várias disciplinas acadêmicas têm contribuído para formular teorias sobre a 

negociação. Cada uma enfoca o assunto com premissas e metodologias próprias. 

As ciências econômicas é que têm se preocupado mais com o assunto, o que 

reflete a importância do tema para o processo de desenvolvimento econômico. 

Assim, por exemplo, a maioria das teorias sobre negociação tem sido formulada 

em torno de dois tópicos: 

• relações trabalhistas ou laborais para distr ibuição de valores entre 

patrões e empregados; 

• interações estratégicas entre empresas e um mercado oligopolizado. 

Existem teorias que atendem a ambos os temas. Assim, economistas têm 

enfocado sua atenção nos seguintes problemas: 

• es tabe lece r c o n d i ç õ e s que d e v e m ser sat is fe i tas por q u a l q u e r 

a c o r d o ent re par tes ; 

• estabelecer se a partir deste conjunto de condições, pode-se a lcançar 

um resultado único, ou se são possíveis várias soluções ou , pelo 

contrário, o conjunto de condições é inconsistente para a existência 

de alguma solução negociada. 

O enfoque do problema da negociação corresponde à teoria dos jogos desen

volvidos por Von Neumann e Morgeterns em 1944. Dentro desta teoria, é possível 

descrever a qual acordo chegariam dois atores racionais. 

Muitos autores trabalham com a teoria dos jogos para encontrar explicações e, 

portanto, conseguir predizer resultados dentro de um processo de negociação. 

As posições teóricas dos autores são extensas e podem ser aplicadas nos vários 

campos de atuação profissional. A prática tem demonstrado que não há como 

estabelecer previsões determinísticas sobre os resultados possíveis. 

A utilização desta conceituação teórica pode ser mais bem compreendida 

com a leitura do texto Ό Plano como Aposta de Carlos Matus". 4 Este artigo foi 
desenvolv ido para ilustrar as diferenças entre planejamento tradicional deter¬ 

minístico e planejamento estratégico si tuacional, mas pode ser ut i l izado na 

formação de negociadores. Ne le , destaca-se a importância das relações: cus

to/benefício; certeza/incerteza; risco/segurança, que acompanha todos os atores 

nos processos de tomada de decisões. Destaca-se, ainda, a importância da inter

dependência dos atores no jogo do desenvolvimento social. 

Na planificação tradicional, há ênfase ao determinismo e ao economicismo 
tecnocrático, cuja base científica é a teoria do controle de um sistema por um 'agente'; 
na planificação estratégico-situacional (PES), o fundamento é a teoria de um jogo 
semicontrolado, a serviço da prática racional da ação humana. 

4 Artigo publicado pela Fundação Sistema Estadual de Dados (SEADE), na Revista São Paulo em 
Perspectiva, v.5(4). 



O Jogo da Corda Elástica e do Sino 
Para entender o que é um jogo semicontrolado, assuma-se como metáfora 

este problema bem simples. Você , o jogador 1, tem uma corda elástica de 1,5 m 

de comprimento. No meio da corda está amarrado, pendente a um fio curto, um 

sininho que, por ser muito sensível à instabilidade, emite seu ruído a qualquer 

movimento. O jogo consiste em tomar a corda pelos dois extremos e esticá-la, 

tentando reduzir ao mínimo o tempo em que o sino toca. Se você é o único jogador, 

o problema parece fácil. Só depende de você não fazer movimentos desnecessá

rios, e você decide quando a corda elástica está suficientemente esticada. Agre

gue-se, então, o jogador 2 . Agora , você segura só um dos extremos da corda e 

o jogador 2 segura o outro. Suponha que ambos cooperem. Mesmo assim, o 

problema já é mais difícil. O menor 'movimentozinho' do outro jogador pode 

impedir seu objetivo. Tampouco será fácil um acordo sobre o conceito de 'corda 

suficientemente esticada'. Juntem-se, a seguir, mais dois jogadores, de modo que 

os quatro, em certos momentos, desejem cooperar para alcançar o objetivo e, em 

outros, tratem de impedir que se mantenha o sino estável e silencioso. 

Agora, quanto depende do jogador 1 a meta de estabilizar o sino? Quanto 

pesam os movimentos de 2 ,3 e 4 no alcance do objetivo? Este é um jogo cujo resultado 

depende apenas em parte da ação de 1. Neste caso, o cálculo que deve fazer quem 

queira impedir que o sino toque é um cálculo não bem estruturado, que supera as 

possibilidades da moderna matemática, e o plano com base neste cálculo quase 

estruturado é uma aposta com certo grau de vulnerabilidade. O jogo social, sem 

dúvida, é muito mais variado e complexo do que este, porque, entre outras razões, 

compõe-se de muitos subjogos sobre os quais o jogador 1 tem mais ou menos controle. 

A principal característica do que se denomina jogo semicontrolado está no 

seguinte: há aspectos e momentos do jogo em que, apesar dos outros jogadores, 

podem-se calcular resultados com alta margem de segurança ou de probabilidade. Se 

o sino está estabilizado, por exemplo, basta que os jogadores se abstenham de fazer 

movimentos para que permaneça silencioso. O sistema torna-se mais previsível. Mas 

há outros aspectos e momentos do jogo em que só se podem fazer apostas condicio

nadas à ocorrência de determinadas circunstâncias e decidir apenas na base de 

preferências quanto a algumas apostas, pois o cálculo de resultados é impossível. Por 

exemplo: o sino está tocando e todos tratam de fazer movimentos para estabilizá-lo, 

com resultados imprevisíveis. Neste último caso, o futuro é nebuloso, difuso e 

indeterminável. Não se pode calcular o risco de uma jogada ou decisão. A incerteza 

é inexorável. O que o plano anuncia é aposta débil. 

Para compreender a teoria da planificação é conveniente, portanto, distinguir 

sistema controlado de semicontrolado. 

O sistema é controlado por um jogador se os outros participantes do jogo têm 
comportamentos predizíveis e se propõem utilizar ao máximo os limitados recursos de 
que dispõem, para aumentá-los a cada nova jogada. Trata-se de cálculo científico, 
apoiado no conhecimento das leis de comportamento dos outros jogadores que 
cooperam e competem pelos mesmos recursos, cujo estabelecimento é indispensável 



para se alcançar objetivos que também são cooperativos e conflitivos. Neste caso, o 

suporte essencial para tomar uma decisão é o cálculo estruturado, que permite ao 

jogador no controle anunciar com certeza, resultados determináveis, ou probabilidades 

objetivas. No ' jogo-da-velha' , por exemplo, não se tem controle sobre as decisões 

do oponente, mas se pode fazer uma previsão precisa de todas suas possíveis 

jogadas. O mesmo se dá com o adversário. Trata-se de um jogo estruturado. 

Algo parecido ocorre com um modelo econométr ico cujo cr iador conhece a 

conduta dos agentes econômicos. 

Em contraposição, o sistema é semicontrolado se todos os jogadores participan

tes são estrategistas criativos que cooperam e entram em conflito pelos limitados 

recursos que o resultado do jogo distribui em cada momento. Nesse caso, o suporte 

essencial para se tomar uma decisão no jogo é o julgamento do apostador, fundamen

tado, parte por cálculos parciais bem-estruturados, parte por preferências explícitas 

quanto aos aspectos nebulosos ou não bem estruturados. O julgamento do apostador 

pode refinar-se, explorando a eficácia de nossas ações, ou seja, seus resultados, em 

diversos futuros possíveis que se desenvolvem em variadas circunstâncias ou cenários. 

No jogo da corda e do sino, por exemplo, o jogador 1 não tem capacidade alguma de 

predição e sua capacidade de previsão é incompleta e imprecisa quanto aos movi

mentos dos outros jogadores. 

Na vida real, governa-se e planifica-se em um jogo semicontrolado, e isto altera 
todas as bases de pensamento sobre a planificação. 

No Jogo Social, o Futuro é Nebuloso: não é previsível 
O aspecto incontrolável do jogo social é que todos os jogadores têm 

limitações de informação e recursos para tentar ganhar o jogo e, mesmo com 

abundância de recursos econômicos, não podem comprar boa parte dessa infor

mação. Parte muito importante da informação de que os jogadores necessitam para 

jogar com eficácia não pode ser obtida mediante investigação ou espionagem. Os 

jogadores, portanto, não sabem com certeza como superar essas limitações, pois, em 

cada momento do jogo, tampouco sabem se a jogada seguinte será mais eficaz. Não 

se pode comprar ou espionar uma informação que outrem não possua. 

Nenhum jogador pode raciocinar de modo determinístico: 'se decido A , a 
conseqüência é Β '. De outra maneira, não seria jogo, mas um sistema controlado. 
Ε isto é vál ido, embora o jogo social seja desigual e outorgue a uns muito mais 
poder do que a outros. 

Não obstante, em duas condições extremas e concomitantes é possível 
reduzir, teoricamente, a incerteza inexorável e convertê-la em certeza: a) se um 
jogador controla todos os recursos limitados de um jogo e transforma seus oponen
tes em servidores; b) se o jogo é completamente independente dos outros jogos 
que se desenvolvem ao mesmo tempo. Esse extremo, no entanto, é mera curiosi
dade teórica que define a zona fronteiriça entre jogo e sistema controlado. N a v ida 
real polít ica, econômica, cognitiva, social, nenhuma das duas condições mencio
nadas é alcançável por um jogador. 



Este jogo difuso e nebuloso tem os seguintes ingredientes de incerteza: 

• Ignorância sobre o futuro daquela parte do mundo que supomos regida por 

leis ainda desconhecidas ou não esclarecidas pela ciência. É o aspecto de incerteza 

originado pelo desconhecimento da natureza e dos processos sociais em que vigora a 

lei dos grandes números. Investigação, estudo, capacitação e treinamento podem 

reduzir esta primeira limitação. Hoje, por exemplo, não se conhecem as leis do 

desenvolvimento da A I D S . Mas, no futuro, por meio da investigação, é possível que se 

descubram essas leis. Ε possível, também, que um ator monopolize certos conheci

mentos em detrimento de outros. 

• Criatividade dos jogadores, irredutível mediante informação e conhecimen

to, porque estes recursos alimentam mais rapidamente a própria criatividade do que 

a capacidade humana de predizê-la. Ε o aspecto interativo e mais fascinante do jogo. 
A criatividade é uma característica da interação humana entre poucos. Eu jogo ' X ' ; 

qual será a jogada seguinte de meu oponente? Qual será minha resposta a essa 

hipotética jogada? Esta é a essência da interação criativa, em que cada jogador é um 

bom ou um mau estrategista. Este cálculo, por definição, não segue leis e gera uma 

incerteza que não se reduz, de forma expressiva, com mais conhecimentos. O 

surpreendente e o inimaginável descontrolam os planos dos jogadores. Também 

dificulta o jogo a multiplicidade do futuro imaginável, diante da necessidade de 

apostar numa variedade muito reduzida de possibilidades. Se as possibilidades são 

milhares, como apostar nas duas ou três mais relevantes? Esta incerteza é inevitável. 

Um jogador pode estar mais ou menos preparado para prever e reagir ante esta 

nebulosidade do futuro, mas não pode evitá-la na vida prática. 

• Opacidade da linguagem, que, muitas vezes, torna ambíguo o intercâmbio 

de significados nas conversações entre jogadores. O jogador 1 pode 'falar A ' e o jogador 

2 'escutar B'. No jogo de bridge, esses erros de conversação são muito comuns, pois 

fala-se, principalmente, pelas próprias jogadas e estas admitem mais de uma interpre

tação. No jogo social ocorre algo parecido. Como saber se a ameaça de uma greve, 

uma renúncia ou uma guerra é real ou uma fanfarronada? Por isso, existe uma 

dimensão lingüística na nebulosidade do jogo social. 

• No jogo maior, ou no contexto em que se situa o jogo particular, não se tem 
controle ou capacidade de predição. Quando muito, dispõe-se de limitada capacidade 
de previsão sobre o contexto ou circunstâncias que cercam e condicionam nosso jogo. 
Aqui , 'previsão' é uma predição condicionada que começa com a conjunção 'se' 
precedendo as circunstâncias em que se situa o plano. Os jogadores escolhem seu 
plano de jogo, mas não as circunstâncias em que devem realizá-lo. 

Nesse nicho de incerteza, os jogadores entram em cooperação e em conflito e, 
assim, surgem problemas de relações no interior do plano de um ator, e de relações 
externas entre os planos dos diversos jogadores. No nível dos objetivos do plano, por 
exemplo, podem verificar-se as interações já descritas. 



O conflito de planos e objetivos é fonte de incertezas, pois a eficácia da jogada 

de 1 depende do que tenha jogado 2 antes e do que jogue depois. Contudo, mesmo 

na cooperação entre jogadores, há incerteza, porque nem sempre é fácil decidir 

quanto à jogada de mútua conveniência. 

Neste jogo, em cada momento de seu desenvolvimento, os jogadores podem 

comparar os objetivos a que se propuseram com os resultados, isto é, com os objetivos 

alcançados. Ao avaliar os resultados, cada um identifica problemas. Assim, um problema para 

um jogador é o resultado insatisfatório que, em determinada data, o jogo lhe oferece. 

Portanto, é natural que um problema para o jogador 1 possa ser justamente um bom resultado 

para o jogador 2 . 0 problema sempre é relativo a um jogador. Não obstante, há uma exceção: 

os problemas que provêm de beneficiários do jogo Β que afetam negativamente o jogo A. 
Neste caso, surgem problemas comuns a todos os participantes do jogo A. 

Aprender a Jogar 
Se deseja alcançar bons resultados, o governante deve aprender a jogar no jogo 

social. O que significa jogar bem? Esta é a pergunta-chave para a teoria de governo e 

a planificação, porque manejar bem não apenas implica o domínio intelectual da 

complexidade do jogo semicontrolado, como, principalmente, a arte de jogar bem a 

capacidade de, na prática, medir-se com os outros jogadores e dominar a tensão que 

o jogo produz em uma situação concreta. 

Aqui pode-se tratar apenas do problema do domínio intelectual da complexi

dade do jogo semicontrolado. O outro aspecto, mais importante ainda, requer mestria 

artística, vocação e aptidões só provadas na prática política e conseguidas mediante 

treinamento perseverante. Um estadista precisa ter domínio, tanto intelectual como 

artístico, sobre o jogo semicontrolado. 

Em síntese, pode-se dizer que o domínio intelectual da complexidade do jogo 

semicontrolado apresenta quatro grandes problemas: 

• saber explicar a realidade do jogo; 

• saber delinear propostas de ação sob incerteza; 

• saber pensar estratégias para lidar com os outros jogadores e com as circuns

tâncias, para calcular bem o que se pode fazer, em cada momento, em 

relação ao que se pode fazer para alcançar os objetivos; 

• saber fazer no momento oportuno e com eficácia, recalculando e comple

tando o plano com improvisação subordinada. 

Nesses quatro aspectos, o jogo semicontrolado desafia nossas crenças e concei

tos tradicionais e nos obriga a ampliar o vocabulário para melhorar a qualidade de 

nossa prática de governo. 5 

5 No texto original, relaciona-se uma série de autores que trataram da questão das negociações como 
instrumento de desenvolvimento social. Tal desenvolvimento decorre sempre da interação 
ínter-ínstitucional ou entre grupos sociais, em busca do melhor ponto possível de acordo entre as 
partes, para o estabelecimento de contratos duradouros. A lista destes autores e textos 
encontra-se ao final desta seção. 



Vale a pena registrar ainda alguns conceitos de Steele, Murpy & Russil (1991), 6 

para ampliar a conceituação e a aplicabilidade deste instrumento pré-histórico cha

mado 'negociação'. Herb Cohen, autor norte-americano, afirma: "nosso mundo real 

é uma gigantesca mesa de negociações e, desejando ou não, você é um participante". 

O s leigos conceitos sobre a matéria com freqüência não diferenciam negociação 

de discussão, acordo ou barganha. 

São definições freqüentemente utilizadas para negociação: 

• processo mercantil de dar e receber, por intermédio do qual as condições 

de uma transação são acertadas e implementadas; 

• esforço de duas ou mais partes para realizar uma transação por barganha; 

• d iálogo com a outra parte ou partes, com o propósito de se chegar a 

um acordo. 

• reunião com o propósito de conferir e permutar pontos de vista, chegar a 

um acordo conciliatório e barganhar ou transacionar entre si por intermédio 

do dar e receber. 

Utiliza-se também o termo 'dissídio coletivo' para descrever o processo de 

negociação entre gerência/sindicato, o que não é totalmente correto, pois não há 

possibilidade de barganhar. 

Estas definições não estão totalmente incorretas, mas incompletas. Abrangem 

uma visão limitada de um processo complexo. 

Termos como 'compromisso', 'troca', 'barganha', 'compensação', 'transação' e 

outros não são sinônimos de 'negociação'; constituem parte do processo. Pode-se 

negociar e chegar a um acordo sem assumir compromisso. D a mesma forma, as duas 

partes poderão transacionar sem negociar: ambas negociarão somente quando surgi

rem pontos de vista/objetivos divergentes. 

Uma Definição Utilizável de Negociação 

Negociação é um processo em que as partes envolvidas se 

deslocam de suas posições originais, inicialmente divergentes, 

para um ponto no qual o acordo possa ser realizado. 

Ε as partes se deslocam usualmente de suas posições, inicialmente divergentes, 

em decorrência de um ou mais dos seguintes conceitos: 

• Acordo - implica busca de um fundamento intermediário, um processo no 

qual as partes fazem concessões até chegarem ao acordo. 

• Barganha - é o momento em que as partes relacionadas à negociação 

permutam alternativas. Elas dão e recebem, e cada uma faz suas concessões. 

6 Negócio Fechado! A Arte da Negociação (Ed. Makron/Mc. Graw). 



• Coerção - negociadores em posição privilegiada tentarão compelir a outra 

parte ou partes a um acordo. Se usada de forma inadequada, poderá se tornar 

contraproducente. 

• Emoção - o papel da emoção na negociação é compreendido de forma 

ineficiente em muitos países ocidentais. No entanto, o principal determinan

te do comportamento dos negociadores consiste em como eles se sentem 

diante da outra parte, quão veemente ou imparcialmente eles formam suas 

conjecturas e como reagem diante de artimanhas de negociação - com 

surpresa, raiva... 

É lógico que todos nós sustentamos certas concepções que poderão ou não 

estar inteiramente fundamentadas nos fatos: preconceitos são posições emocionais, 

não racionais. Os bons negociadores empregam emoção controlada como parte dos 

seus arsenais; porém, devem ter muito cuidado com o preconceito. 

• Raciocínio lógico - todos gostamos de nos considerar pessoas racionais. Ε 
difícil, neste caso, que possamos ser embaraçados com facilidade por um 

argumento bem colocado. Negociadores empregam o raciocínio lógico para 

sustentar suas posições e, se possível, enfraquecer a posição da outra parte. 

Quanto mais real a elaboração do problema, maior o cuidado na busca de 

uma posição de suporte do negociador e, em conseqüência, maior a 

probabilidadedade de que a lógica vença a batalha - a menos, é claro, que 

a outra parte saiba se opor. 

A citação destes conceitos, extraídos de um livro destinado a empresários, 

comerciantes e executivos, tem a finalidade de chamar a atenção para a importância 

de sua aplicabilidade nos processos de gestão no serviço público. 

Não estamos habilitados a pensar como negociadores quando ocupamos a 

função de dirigentes do setor público de saúde. No entanto, basta observar melhor 

que há semelhanças entre as atividades gerenciais do setor público e do setor privado, 

a não ser a busca do lucro. 

O setor saúde é grande consumidor de materiais e medicamentos com tecno
logia sofisticada de prospecção, produção e comercial ização, o que implica volu
mosos recursos de todas as ordens: cognitivos, financeiros, econômicos e comerciais 
disponibilizados pela sociedade para este setor. 

Por se tratar de um setor de serviços, emprega grande número de profissionais 
especializados: aproximadamente 150 especialidades técnicas convivem dentro de 
um hospital terciário. As atividades corporativas e sindicais são intensas e permanentes. 
As instalações físicas e os equipamentos utilizados para diagnóstico, tratamento e 
armazenamento de informações são sofisticados e caros. 

A mídia é forte veiculadora e instrumento poderoso de formulação de conceitos 
de saúde e de doença, amplamente divulgados para a população. 

Os conflitos decorrentes da ação da saúde pública em defesa do meio ambiente 
envolvem atores sociais poderosos e interesses mais poderosos ainda. 

Questões relacionadas à bioética apaixonam pesquisadores de todas as áreas. 
Sua interface com as religiões e seus atores não pode ser relegada a segundo plano. 



O surgimento de novas doenças e métodos de diagnóstico e tratamento são 

desafio constante para todos os que participam do processo decisório. 

Doenças decorrentes da atividade profissional abrem um campo de conflito 

permanente na sociedade, envolvendo trabalhadores, empresários, sindicatos e pro

fissionais de saúde. 

A assistência aos chamados doentes mentais ou à saúde mental passa por 

profunda reformulação, acirrando posições de atores sociais. 

Criminalidade, mortes violentas, urbanização, enfim, todos os problemas de 

uma sociedade refletem-se em uma unidade de saúde pública. 

Diante deste quadro, na posição de dirigente de um segmento deste gigantesco 

emaranhado de interesses, não há como abordar com racionalidade e justiça os 

conflitos provocados por esta constante interação de atores sociais, a não ser por meio 

de um interminável processo de negociação permanente, coletivo e democrático. 

Por isso tudo, defende-se, aqui, o conceito de negociação para o setor público 

de saúde contido no texto: 

A negociação é um ato político, para que a gestão de políticas públicas 

busque gerar a viabilidade por meio de acordos duradouros e respeitados, 

em determinado tempo e espaço geográfico. Estarão envolvidos atores 

sociais - institucionais ou não - que têm interesses, poder e recursos para 

enfrentar situações-problema que os afetem com direitos e possibilidades 

de participar responsavelmente e em pé de igualdade na solução. 

4.3. O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO 

Geralmente, na prática gerencial setorial, não se conta com cultura, capacidade 

ou instrumentos que orientem a melhor forma de aprofundar a análise e a compatibi¬ 

lização das posições, a fim de satisfazer as reais necessidades dos oponentes em uma 

negociação no contexto da gestão do setor saúde. 

Sem dúvida, na atualidade, existe instrumental técnico para isto, que também 

pode ser utilizado para especificar o uso de estratégias na aplicação concreta de táticas 

que possam facilitar tais processos. Além do que, as instâncias e os dirigentes podem 

realizar auto-avaliação sobre a forma de negociar e encontrarão novas táticas para 

alcançar melhores resultados. 

Na prática, qualquer conjunto de recomendações para gerenciar negociações 

depende, em boa medida, da existência de enfoques realistas deste processo. Sem 

dúvida, em muitas das teorias formais há uma visão excessivamente abstrata sobre o 

processo, ignorando aspectos que podem ter grande importância. Por exemplo, não 

é levada em conta a possibilidade de desacordo interno das equipes de negociação; 

tampouco a possibilidade de que as preferências das partes podem variar durante o 

processo de negociação. 

Por estas razões, é conveniente destacar algumas das características mais críticas 

na prática do processo de negociação. 



Características 

A Informação está Assimetr icamente Distr ibuída 

As partes não têm o mesmo conhecimento ou percepção em relação ao objeto 

de negociação. Um primeiro objetivo da negociação é conhecer as intenções da 

contraparte, assim como a natureza do que se oferece. A negociação é uma via 

privilegiada para obter estas informações. O material do processo pode levar a 

conclusões de que é desnecessário ou inconveniente chegara um acordo, seja porque 

cria amarras desnecessárias ou porque se descobre que o que vai ser obtido não tem 

utilidade. Em outras ocasiões, a informação transferida é tão significativa que se torna 

necessário subscrever acordos de confidenciabilidade, antes de continuar as conver

sações. Em outros casos, como nas contratações coletivas, ambas as partes sabem 

razoavelmente bem o que é que se deve negociar, assim como as demandas mínimas 

do outro, porém não estão seguras sobre as expectativas dos resultados. 

Os Atores e m Negociação são Complexos 

Isto implica que boa parte do processo é interno. Ocorre dentro da própria equipe 

de negociação, para clarear as posições compartilhadas pelos seus membros. Na prática, 

esta necessidade pode consumir grande parte do tempo e da energia da equipe e debilitar 

sua posição. Outras conseqüências deste problema são o prolongamento exagerado do 

processo e o fortalecimento da contraparte, que procurará explorar a situação, forçando 

o jogo sobre os membros da equipe cuja posição seja mais próxima da sua. 

Os Aspectos d a Negociação são Complexos 

Objetos ou matérias de negociação devem ser analisados por partes, resultando 

em um processo entrecortado, descontínuo e errático. Não se pode esperar que uma 

negociação termine em uma única reunião, mas é inoportuno que o processo caminhe 

por reuniões muito prolongadas ou que se dê por uma sucessão de rodadas, cada qual 

com um grupo diferente de negociadores. O manejo do tempo é ferramenta funda

mental e não deve se transformar num jogo de resistências para ver quem agüenta 

mais tempo em reunião. 

Devem-se avaliar os resultados desejados, considerando-se o conjunto da 
matéria em negociação, bem como o que representa cada cláusula, suas interfaces e 
até mesmo cada uma delas em relação a aspectos externos ao processo em andamento. 

Incerteza Estrutural 

Em uma negociação, a incerteza provém de duas fontes. Em primeiro lugar, se 
desconhecem as próprias opções, uma vez que, em boa medida, dependem da 
proposta da contraparte. Em segundo, mesmo quando já se escolheu uma opção, 
persiste, ainda, a dúvida quanto aos seus resultados na prática. A dupla incerteza 
complica muito o processo: se não se sabe o que se vai negociar, muito menos 
podem-se avaliar seus custos e riscos. 



Estas quatro características, em geral, não são observadas pelos teóricos da 

negociação. Freqüentemente avalia-se apenas o resultado formal do processo. C o n 

centra-se a atenção apenas sobre os termos do acordo final, deixando de lado um 

aspecto muito importante, e que é, em boa medida, o verdadeiro resultado do 

processo, já que o ocorrido durante a negociação é o que realmente define a natureza 

da relação entre as partes. 

Etapas do Processo 
Pelo menos quatro passos, não necessar iamente consecu t i vos , c o m 

p õ e m o p rocesso : 

Primeiro Passo: pauta ou a g e n d a 

A primeira etapa a ser definida pelas partes é a pauta ou agenda da negociação. 

Nesta fase, discutem-se os aspectos que serão debatidos e em que ordem. 

Dentro das equipes, procura-se definir com precisão o significado dos termos a serem 

utilizados. O s conceitos precisam estar claros. Não é raro haver necessidade de 

redefinição de termos e conceitos por insistência de uma das partes. Também se 

transmite e se processa muita informação de parte a parte, principalmente em relação 

às aspirações das contrapartes. Neste momento, testa-se a energia dos atores para 

enfrentar as situações partindo-se de um problema comum. Procura-se descrever o 

problema com precisão, verificando se é realmente uma questão que demande a 

atenção comum das partes em negociação, avaliam-se a capacidade de cooperação, 

conseqüências positivas e negativas, afetados e beneficiários, fatores causais e a adesão 

das partes à matéria a ser negociada. Trata-se de identificar os interesses em comum 

em relação ao problema. 

Este momento é crucial para criar um ambiente propício para a negociação, 

com atores, local e horário apropriados, gerando um clima de confiança mútua. 

Podem ser usadas técnicas de investigação-ação para definição do problema. 

S e g u n d o Passo: def inição 

Nesta etapa, busca-se definir o objeto da negociação ou matéria negocial e o 

conjunto de regras que deverão regular os padrões de comportamento das partes 

durante todo o processo. Define-se, portanto, o quê e como se vai negociar. É neste 

momento que se procura diagnosticar o que os atores querem e o que podem fazer 

em relação ao objeto de negociação, relativizando posturas, manifestações e posições 

das partes e relação ao contexto histórico, cultural e político. 

Verificam-se, também, as expectativas das partes em relação ao custo-benefício 

que a negociação pode gerar. 

As metas e suas viabilidades são avaliadas e discute-se o quanto o processo de 

negociação pode contribuir para sua ampliação. 

Define-se, portanto, a direção do processo. 



Terceiro Passo: ajuste dos interesses confl i tantes 

Nesta fase, define-se o pacote de cláusulas possíveis de um acordo parcial. A 

experiência adquirida nas etapas anteriores ajudará na definição de linhas de compor

tamento e limites nem sempre explicados, mas subentendidos. 

C o m e ç a a ser del ineado o conjunto de protocolos, ou de acordos parciais 

sobre questões específicas, que poderiam ser chamadas de acordos sobre questões 

ou cláusulas específicas. 

Cada parte tenderá a trabalhar cooperativamente em função dos acordos, que 

incluem os pontos considerados estratégicos, facilitando a composição do resultado 

final, no sentido favorável aos objetivos e metas globais delineados. Haverá a tendência 

de resistir ou dificultar a discussão sobre pontos que podem provocar dificuldades 

futuras - por diminuição de ganhos no resultado final daquela negociação, ou porque 

a equipe terá dificuldades em aprová-los no interior da instituição que representa. 

As partes se encontrarão diante de alternativas complicadas e tentarão levar 

vantagem em todas as cláusulas. Persistindo esta posição, o conflito pode tornar-se 

grave. Se não houver alinhamento dos interesses conflitantes em direção a um 

resultado final favorável a ambos, o processo pode: a) ser interrompido pois o conflito 

caminhará para o confronto; b) uma das partes impõe uma derrota à outra; c) o 

processo terminará sem ter ocorrido negociação efetiva. 

Quando as partes percebem que é possível buscar alternativas, surgem novas 

idéias que, quanto mais numerosas e criativas, mais contribuirão para a possibilidade 

de resultado favorável com ganhos para todas as partes envolvidas. 

É neste momento que a habilidade, inteligência, criatividade, experiência prévia 

e visão estratégica de processo têm possibilidade de se manifestar. 

Aspectos culturais e históricos do contexto social influenciam, e muito, nesta 

fase do processo. Preconceitos, visão sectária, maniqueísmo, emoções negativas como 

raiva e ódio podem impedir a evolução do processo negociai. 

O negociador habil idoso, imbuído da idéia de cumprir seu papel de dirigente 

públ ico, deve ter em mente alguns conceitos, princípios e valores que o ajudarão 

a decidir e propor novos pontos. A primeira pergunta que lhe deve vir à mente é: 

" O que está sendo proposto beneficia ou prejudica o usuário da instituição que eu 

represento?" A segunda é: "Isto está de acordo com o projeto ou com a política da 

minha instituição ou do governo?" Em terceiro lugar: "Como reagirão meus funcio

nários a esta proposta?" Concomitantemente a isto tudo, deverá responder: "quanto 

isto vai influir na eficiência, ef icácia, efetividade e eqüidade dos serviços prestados 

pela minha unidade?" 

A capacidade de responder a estas perguntas facilitará a atuação do negociador 
e fará crescer a auto confiança, necessária para superar esta etapa. 

Existem técnicas que ajudam a disciplinar as ações nesta fase da negociação, 
como o diagrama circular cujo modelo está apontado a seguir. 



Quarto Passo: compromisso 

Nesta fase, os acordos parciais conseguidos na mesa de negociação devem ser 

submetidos à apreciação das bases institucionais representadas, para avaliação e 

ratificação. É possível que seja necessário rediscutir pontos já acordados na mesa 

durante as etapas anteriores, mas que não foram suficientemente compreendidos ou 

aceitos dentro das organizações representadas. 

Esta tarefa final será muito facilitada se as pessoas, sócios, c idadãos, gover

nantes, técnicos, usuários, pacientes ou quem quer que esteja sendo representado 

na mesa de negociação, tiverem acompanhado passo a passo o que estava sendo 

decidido em seus nomes. 

Cláusulas e protocolos aprovados por consenso são reunidos e trata-se de 

produzir novos acordos que garantam o cumpr imento, o equi l íbr io e a justeza 

do acordo f inal. 

O acordo será mais duradouro e benéfico se houver consenso das partes, sobre: 

• os benefícios estão bem distribuídos se houver cumprimento dos compro

missos assumidos; 

• os riscos políticos, sociais e financeiros são equivalentes; 

• estão previstos incentivos para continuar a cumprir os compromissos; 

• a ruptura do compromisso por uma das partes implica risco. Finalmente, 

devem ser estabelecidos os mecanismos de controle e avaliação dos com

promissos assumidos. 

Atendidas todas estas exigências processuais, passa-se à elaboração de um 

documento formal, que, no caso do setor público, passará a ter valor legal e normativo 

das ações deste processo de negociação. Este documento em linguagem jurídico-ad¬ 

ministrativa recebe várias denominações. As de uso mais freqüente são contratos, 

protocolos, convênios, termo de compromisso, acordos. Outras vezes, os compromis

sos estabelecidos pelas partes obrigam a elaboração de instrumentos normativos dos 

Poderes da República - Executivo, Legislativo e Judiciário. São exemplos: decretos, 

portarias, normas, ordem de serviços para o Executivo; leis, que dependem de 

aprovação no Legislativo; as petições, sentenças, documentos do Judiciário. 

Para o setor privado, todos os acordos e compromissos são válidos, desde que 

não infrinjam a lei; para o setor público, só é válido o que está prescrito pela lei. Esta 

afirmação implica que se quisermos que o processo de negociação redunde em 

compromissos duradouros, teremos de utilizar os instrumentos formais do Estado. 







4.4. POSIÇÕES, TÁTICAS Ε TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 

Um processo de negociação ocorre sempre em dois níveis. No nível explícito, 

aborda-se diretamente a matéria negociai; no outro, em geral de maneira não 

explicitada, trata-se da forma como o assunto será negociado. 

Paralelamente, cada movimento dentro do processo de negociação trata da matéria 

principal e vai estabelecendo as regras do jogo, o que pode servir para consolidar a forma 

e, de maneira mais ou menos consciente, contribuir para modificá-la. 

Este segundo nível de negociação pode passar despercebido dentro do proces

so, incorporando-se quase de forma inconsciente ao conjunto de decisões tomadas 

pela mesa de negociação. Quando se está negociando com equipes de valores culturais 

muito diferentes, surge a necessidade consciente de estabelecer estas regras. 

No caso de mesas de negociação com caráter permanente - do tipo 

negociação coletiva do contrato de trabalho - , este conjunto de regras normatiza¬ 

doras do processo poderá constituir um dos protocolos a serem pactuados pela 

mesa. Tais regras, no entanto, poderão ser acordadas no decorrer do processo, 

acompanhando sempre seu avanço ou retrocesso do ponto de vista político e da 

conf iança gerada de parte a parte. As táticas e técnicas são constituídas por padrões 

de decisão e conduta estudados experimentalmente, e que podem contribuir para 

um melhor desempenho dos negociadores. 

Alguns princípios básicos devem ser destacados antes de se estudar táticas e 

técnicas. Estes princípios orientam as posições e os modos de negociação no processo 

de tomada de decisões: 

Princípios para o Gerenciamento do Processo de 
Negociação 

Seleção Estratégica do M o d o 

Reconhecem-se três modos básicos de negociar, cada um associado a uma 

estratégia básica: concessão unilateral, competitivo e coordenativo. 

O modo de concessão unilateral corresponde a uma estratégia de reduzir a 
distância entre as demandas das partes por iniciativa de um dos lados. No competitivo, 
uma parte pressiona permanentemente a outra, com objetivo de retirar ganhos, mesmo 
que tenha de usar técnicas de manipulação e engano; no coordenativo, estabelece-se 
uma postura de colaboração entre as partes para reduzir as diferenças e atenuar o 
conflito, por intercâmbio de informações ou de recursos. 

Do ponto de vista prático, é importante ressaltar que não há possibilidade da 
coexistência dentro do mesmo processo de negociação. Cada um deles provoca 
postura psicológica dos negociadores fundamentalmente diferente, o que impede não 
só o uso concomitante destes modos, como também torna muito difícil mudança para 
outro modo na mesma mesa. Tampouco é possível, ainda, que uma das partes assuma 
uma postura e outra use outro modo de posicionar-se dentro do processo. É, portanto, 
importante que esteja claro qual é o modo que prevalece para aquele processo. 



O s acordos obtidos a partir de negociação no modo coordenativo tendem a ser 

mais satisfatórios e duradouros. O s outros dois indicam sempre relação desigual entre 

as partes, implicando em imposições e não em equilíbrio. 

Metas e Expectat ivas 

São necessárias duas condições básicas para o comportamento coordenativo: 

a) ter como propósito e meta colaborar com a outra parte; 

b) expectat iva e conf iança na cooperação da outra parte. Estas condições 

se potenciam mutuamente. O simples fato de se unirem condições bilaterais para 

afastar-se dos modos competitivos ou de concessão unilateral já significa um avanço 

em direção ao consenso. 

Existe ainda a necessidade de compreender o significado da palavra consenso. 

De modo algum deverá ser utilizada como sinônimo de cooptação ou de conluio. O 

consenso pode ser definido afirmativamente como conjunto de decisões que podem 

ser tomadas, sobre determinado assunto ou ponto em conflito, levando-se em consi

deração a correlação de forças entre partes envolvidas. 

Al ta D e m a n d a Inicial 

Este princípio reitera um fato conhecido de negociadores experimentados: 

quem inicia uma negociação com altas demandas tem maior probabilidade de alcançar 

um acordo que lhe seja benéfico. 

As explicações para este fato advêm da compreensão de que se está informando 

a outra parte de que as suas expectativas de ganhos são elevadas; e, em segundo lugar, 

ao sair com uma posição de demanda alta, é maior a margem a ser negociada, como 

também há mais tempo para estudar a posição real da contraparte. 

No caso do setor público, é importante lembrar sempre que, por princípio 

constitucional, os interesses públicos prevalecerão sobre os privados ou particulares. 

Isto é válido sempre e a não-observância deste princípio tem causado sérios danos 

para sociedade brasileira nos últimos anos. Um exemplo recente foi o processo de 

investigação parlamentar (CPI) envolvendo empresários, deputados, senadores e 

funcionários públicos na elaboração do Orçamento da União. Pelas investigações, a 

sociedade tomou conhecimento de como se processam as 'negociações' ilegais, em 

que os recursos públicos são desviados de suas destinações sociais para atender 

interesses particulares. 

Posições e Modos de Negociação 
A posição estratégica do dirigente público, frente ao processo de negociação, 

deve estar orientada para: 

a) selecionar o modo de negociação adequado para a situação ou, se não for 

possível, criar as condições apropriadas para a sua adoção; 

b) aplicar as táticas adequadas dentro do modo escolhido, evitando uma 
transição indesejada para outro modo. 



O início deve ter atenção especial do gerente. Nesta fase, as decisões tomadas 

na mesa poderão afetar a agenda e o modo de negociar de todo o processo. Quase 

sempre se dá de modo competitivo, em conseqüência da aplicação do princípio da 

alta demanda inicial. Trata-se de pedir o impossível; cabe ao condutor do processo 

dirigir as discussões para chegar ao modo coordenativo de negociar. 

As condições socioeconômicas e políticas fazem com que a maioria dos 

processos de negociação tenda a ocorrer de forma competitiva. Porém, isto não deve 

desestimular o dirigente da tentativa de obter pequenos acordos no decorrer do 

processo, o que pode facilitar ou encaminhar para resultado futuro mais equilibrado 

entre as partes. Nas negociações coletivas de trabalho, é freqüente que os dirigentes 

sindicais adotem posições públicas muito conflitivas, reforçando a imagem junto a seus 

representados. Isto pode fazer com que todo o processo se dê dentro de um modo 

competitivo de negociar. 

Em todos os modos de negociação, quatro critérios devem ser atendidos para 

que se considere aceito o processo: 

• deve-se chegar a um acordo inteligente que contenha uma abordagem ampla 

e completa do problema negociado; 

• os interesses legítimos das partes estão contidos no acordo; 

• no acordo resolvem-se os interesses em conflito de forma justa, repre

sentando possibilidade de resolução definitiva do problema em questão; 

• no acordo estão considerados os interesses da comunidade com maior 

benefício dos compromissos estabelecidos. 

O acordo conseguido deve ser duradouro, porque é respeitado e respeitável 

ao longo do tempo. O resultado é eficiente, pois implica o menor gasto e sacrifício 

possível. Ε amigável, porque melhora ou ao menos não piora as relações entre as 

partes negociadoras. A maneira mais comum de negociação é tomar e depois ceder 

posições sucessivamente. 

A forma escolhida para executar esta tática pode variar entre suave, gentil, 

agradável; não vendo a contraparte como inimiga, centrando a atenção na matéria a 

ser negociada e não na pessoa que negocia, e uma dura, agressiva, cujo objetivo é a 

vitória - as pessoas são adversários a serem derrotados - a pressão e a ameaça são 

usadas com freqüência, radicaliza-se na posição. 

Qualquer das condutas pode provocar resultados positivos. O importante, no 

entanto, é ter em mente que o que interessa é um resultado inteligente, completo e 

duradouro, e não uma derrota ou vitória dentro do processo. 

No caso do dirigente público, deve-se pensar, sempre, ao escolher uma 

posição dentro de uma negociação, se o confronto beneficia ou prejudica o usuário 

do serviço e relacionar este resultado com o que acontecerá se for obt ido um 

acordo sobre aquele ponto. 

É sempre bom considerar que sentimentos pessoais de vitória ou derrota 

podem provocar ressentimentos e sofrimentos que, se não elaborados, podem, além 

de provocar impedimentos desnecessários para a evolução do processo de negociação 

em direção ao interesse público, provocar rupturas nas relações pessoais dos negociadores. 





Táticas e Técnicas 
As táticas refletem as posições sobre o manejo das reações dos atores envolvidos 

e podem ser tão variadas quanto as incertezas que o gerente deve enfrentar em um 

processo de negociação. Podem-se observar dois tipos básicos de conduta ou estilo 

de negociação: um de posição suave outro de posição dura. O fundamental é que o 

negociador escolha as táticas correspondentes aos estilos que podem produzir maior 

impacto durante suas intervenções em cada momento do processo. 

As táticas de posição suave mantêm as boas relações acima dos objetivos 

propostos para solucionar problemas. Isto implica um grande risco de não alcançar os 

objetivos da negociação, o que produz algum tipo de tensão. Por outro lado, na opção 

pela posição dura, só interessa ganhar, o que também pode pôr em perigo o processo, 

porque os acordos alcançados geralmente não serão inteligentes, nem duradouros, 

tampouco satisfarão a ambas as partes. 

A posição dura se caracter iza pelo uso de um estilo racional/assert ivo, e 

a pos ição suave por um esti lo recep t i vo /emoc iona l nas in terações entre os 

atores d a negoc iação. 

No estilo racional/assertivo, utilizam-se mecanismos de buscar acordos como 

dogmatismo, coerção, argumento de autoridade superior, persuasão e sanções (táticas 

duras). No estilo receptivo/emocional, aplicam-se mais a razão, coalizão e o bom 

relacionamento (táticas suaves). 

Tát ica Dura 

O uso de táticas duras ou competitivas tem por objetivo aplicar alguma forma 

de coerção ao opositor, para que se outorguem concessões no modelo competitivo 

de negociação. 

A efetividade destas táticas depende da credibil idade de quem as util iza: 

essa, por sua vez , está vinculada a outros fatores, como reputação que tenha 

construído, do que se diz sobre elevada condição ou categoria, dos recursos com 

que conta para cumprir as ameaças e seu compromisso público com as posições 

que defende. 

A força motriz das negociações competitivas é o desejo dos negociadores de 
manter a imagem de firmeza. As táticas aplicáveis neste modo de negociação estão 
orientadas para manter e reforçar esta imagem. 

Todas as táticas duras são perigosas, podem provocar distanciamentos, paralisar 
a negociação e, até mesmo, causar o abandono do processo pela outra parte. Sua 
utilização, no modo coordenativo, pode provocar uma transformação para o modo 
competitivo, ou de concepção unilateral. Por tais razões, só devem ser utilizadas no 
modo competitivo. A seguir, descrevem-se seis táticas coercitivas: 

• Impor pressão de tempo - Trata-se de cr iar para a cont rapar te a 
impressão de que os custos de seguir negociando são elevados. Uma forma usual 
é a f ixação de um l imite para es tabe lecer o aco rdo . Esta tát ica é uma das mais 
popu lares no modo competi t ivo. 



• Parecer firme- Procura-se manter uma imagem de dureza. Implica que toda 

concessão deve ser plenamente justificada. No caso de se outorgar concessão, é 

possível evitar que produzam perda de imagem mediante: a) separação do resto 

da negociação (eu faço agora, porém, que não se repita); b) afirmar que se 

produzem baixas 'circunstâncias' especiais; e c) criar amenidades para estabelecer 

uma impressão de dureza. 

• Reduzir a resistência do contrário a conceder - Isto pode lograr-se mediante: 

defesa simples do caso (persuasão), amenidade que tenha credibilidade, o que pode 

ser perigoso, ou por meio de um integrante da equipe que tenha sido designado como 

o 'duro', e, ainda, mediante promessas de que as concessões serão compensadas. 

• Utilizar proeminências - Esta tática pode ser aplicada para superar situações 

de estancamento, e se refere a uma proposição alternativa e argumentações com 

base em conceitos como autoridade, justiça, igualdade, nacionalismo, desenvolvi

mento econômico, democratização da saúde que: a) usufruam privilégios ante os 

olhos de ambas as partes, seja porque invocam princípios ou algum precedente 

notório; b) geram expectativas similares nas partes. 

Devido à incapacidade das partes em opor-se publicamente a uma alternativa 

'proeminente', é possível superar conflitos e gerar compromissos que facilitem o 

progresso da negociação para um acordo. 

• Desenvolver uma relação agradável -P rover as amenidades, escolher um lugar 

agradável para a negociação, sugerir que sejam trocados os papéis ('...ponha-se em 

meu lugar...'). Esta tática é perigosa, pois se tem verificado que se pode ser vítima desta 

argumentação ao desenvolver um sentimento amistoso ao contrário. Também, é 

possível que esta tática seja interpretada pela contraparte como suborno, por exemplo. 

• Reduzir ressentimentos na contraparte - Trata-se de eliminar a percepção de 

que a conduta adotada é de livre e espontânea vontade. Indica-se que as pressões são 

mesmo provenientes de fatores externos (um 'não pode ceder'). Outra possibilidade 

é alegar a imposição de pressões de maneira indireta, por exemplo, fixar reuniões em 

horas (noites, fins de semana) que gerem pressões de tempo na contraparte, sem que, 

naturalmente, pareça culpa do outro. 

Além das táticas anteriores, podem-se mencionar outras naturais em situação 
aguda de confronto. Refere-se à busca de mediadores sobre a matéria - se tiverem 
por objetivo facilitar trocas ao término das discussões; do p r o c e s s o - s e tiverem por 
objetivo modificar o mecanismo de negociação. (Além do uso de mediadores, 
também pode-se recorrer a árbitros). 

Táticas Suaves 

As táticas suaves são ações orientadas para estabelecer e preservar o modo 
de negociação de concessão. Além das atividades que podem estar relacionadas à 
troca livre de propostas, pode-se falar de táticas de alto, médio e baixo risco, em 
referência ao perigo de perda de imagem e aos custos reais, quando se trata de 
negociar em forma de concessão. 



As táticas de alto risco correspondem a outorgação de concessões dramáticas, 

com a expectativa de que o outro vá corresponder sobre a hipótese de que isso 

reforçará a confiança mútua. 

As de médio risco baseiam-se em ações reversíveis, especialmente quando 

a confiança no oponente é frágil. Estão incluídas comunicações indiretas por meio 

de mensageiro, emissão de sinais, fracionamento de concessões, discussões infor

mais em corredores. 

Preferem-se táticas de baixo risco quando o perigo de perder a imagem é 

particularmente sério. Podem-se incluir, entre estas, a busca de mediadores e a combina

ção de risco moderado (utilizar um intermediário para iniciar uma conversa informal). 

Em geral, a escolha do modo de concessão está apoiada em aspectos como 

a existência de oportunidades de firmar acordos; percepções de injustiça em 

direção a outra parte ('... trate-o muito ma l . . . ' ) ; a existência de relações paralelas 

que devem ser mantidas em bons termos (outras possíveis cooperações) e a 

percepção de que a contraparte está por alcançar o limite de suas concessões. 

O modo de concessão unilateral só é factível em situações em que uma 

negociação abre a possibilidade de aumentar os recursos a repartir. Contudo, o 

contrário não é certo, dado que existem situações nas quais o modo competitivo é estável. 

Em geral, o importante dentro da primeira posição suave é evitar que se 

transforme em competitiva, mediante: a) participação ativa em discussões para resolver 

diferenças e gerar alternativas de satisfação mútua e b) rejeição de táticas que possam 

ser interpretadas como competitivas. 





A Negociação com Princípios sobre Pressupostos 
Para que não se tenha de escolher entre negociar com posições duras ou suaves, 

pode-se combinar o enfoque sobre as posições e táticas de negociação, e adotar o 

modo coordenativo. 

A resposta sobre maior conveniência de utilizar a negociação por posições 

suaves ou duras pode ser 'nenhuma'. 

No método de 'Negociação de Princípios', desenvolvido por Will iam Ury e 

Roger Fisher, considera-se alternativa eficaz de realizar negociações no modo coorde

nativo à margem das posições, com táticas suaves sem correr os riscos comentados, 

para se conseguirem acordos inteligentes, duradouros e amigáveis. 

Este método, denominado 'negociação de princípios' ou 'negociação dos 

méritos', pode reduzir-se a quatro pontos básicos. Neles, define-se um método de 

negociação direto que pode ser utilizado em qualquer circunstância. Cada ponto trata 

com um elemento básico da negociação e sugere o que se deve fazer a respeito. 

Pessoas - separar o problema das pessoas 

Separar as pessoas dos problemas implica conduzir problemas com a percepção 

e as emoções. Antes de abordar o problema objeto da negociação, o 'problema 

humano' deverá ser separado e tratado especificamente. Quanto à percepção, é 

necessário colocar-se na posição da contraparte e não tentar culpá-la por seus 

problemas, ajudá-la a participar e evitar que se exponha ao ridículo, fazendo suas 

propostas de acordo com seus valores. Por outro lado, trabalhar com as emoções 

compreende reconhecer e entender os sentimentos das partes envolvidas na 

negociação, permitir que deixem escapar a tensão, não se apressar em reagir frente 

às explosões emocionais e considerar a possibilidade de oferecer desculpas. Não 

se deve, tampouco, atacar as pessoas porque, além de provocar atitudes defensivas, 

deixa resíduos de hostilidade que podem interferir no processo de firmar acordos 

duradouros e amigáveis. 

Além do propósito de separar as pessoas dos problemas, é mais do que necessária 
a comunicação eficaz, que compreende a necessidade de escutar, tornar claras as próprias 
emoções e falar com um propósito definido. Os negociadores devem se ver trabalhando 
juntos, enfrentando um problema comum, e não agredindo uns aos outros. 

Interesses - concentrar-se nos interesses e não nas posições 

Concentrar-se nos problemas que estão por trás das posições, para superar os 
inconvenientes de concentrar-se nas posições tomadas pelos atores, quando o objetivo 
da negociação é satisfazer interesses subjacentes. Reconhecem-se três tipos de inte
resses: compartilhados, diferentes e opostos. Tanto os compartilhados como os dife
rentes, porém complementares, podem levar a acordos inteligentes que satisfaçam as 
partes - precisamente porque os interesses diferentes podem tornar possível um 



acordo acumulativo. Em uma negociação ocasional oculta-se o que se quer realmente; 
comprometer-se com posições não garante um acordo realmente satisfatório. 

Teoricamente, é óbvio que interesses compartilhados ajudam a produzir um 
acordo. Por definição, uma idéia que os atenda é boa para ambas as partes. Contudo, 
na prática, a imagem parece menos clara; por exemplo, na metade de uma negociação 
sobre um valor, os interesses compartilhados podem não ser óbvios e apropriados. 
Como, então, buscá-los? 

Além do interesse de evitar perdas conjuntas, quase sempre existe a possibili

dade de um ganho conjunto. Isto pode desenvolver uma relação mutuamente vanta

josa, satisfazendo as partes com uma solução criativa. 

Vale a pena recordar alguns pontos sobre interesses compartilhados. Primeiro, 

estão latentes em cada negociação, e podem não estar claros de imediato. É bom 

perguntar-se: Temos interesse compartilhado em manter nossa relação? Q u e oportu

nidades existem para cooperação e benefício mútuos? Em que custos incorreremos se 

terminarem as negociações? Existem princípios comuns, como um serviço justo, que 

ambos possamos prestar?. 

Segundo, os interesses compartilhados são oportunidades, não resultados da 

sorte. O negociador tem de dar utilidade a eles. Ajuda muito torná-los claros e 

formulá-los como objetivos compartilhados, fazê-los concretos e orientados para um 

futuro de benefício comum. 

Terceiro, dar importância aos interesses compartilhados pode fazer a negocia

ção mais fluida e mais amigável. Os náufragos em um bote salva-vidas, no meio do 

oceano, com rações limitadas, subordinarão suas diferenças sobre a distribuição 

do alimento aos interesses compartilhados de chegar à costa. 

Opções - criar alternativas antes de decidir o que fazer 

Gerar alternativas para benefício mútuo corresponde a imaginar e propor 

opções para um acordo possível, e logo desfazer as diferenças para chegar a um acordo 

ótimo. A geração de soluções viáveis tem como base desenvolver ampla gama de 

opções que despertem interesse comum e reconciliem interesses em conflito, usando 

procedimentos criativos. 

Acordos 'frágeis' podem aumentar o número de idéias na negociação. 

Quando é possível haver um acordo permanente, um acordo provisório tam
bém é viável. Se alguma das partes não chegar a um acordo de primeira ordem, poderá 
chegar a um de segunda ordem - assentir no que discordam, de tal forma que todos 
conheçam os assuntos em disputa, que nem sempre estão claros. 

Também é útil considerar a possibilidade de variar não só a intensidade de um 
acordo, como também seu alcance. Pode-se, por exemplo, 'dividir' um problema em 
unidades menores, mais fáceis de se trabalhar. Um acordo pode ser parcial, conter 
somente alguns pontos selecionados. É possível, também, que seja aplicado em certa 
área geográfica e pode valer por um certo período. 



É estimulante, ainda, perguntar como se pode expandir o assunto para que o 

acordo se torne mais atrativo. Em geral, supõe-se que os problemas surgem das 

diferenças entre as partes. Contudo, elas podem levar, também, à solução. 

Os acordos ocasionais se baseiam em desacordos. As diferenças de fé propor

cionam as bases para o trato. Em muitos acordos criativos, reflete-se o princípio de 

buscar acordos a partir das diferenças. As diferenças de interesses e crenças tornam 

possível que um objeto seja de grande benefício para uma das partes, porém de baixo 

custo para a outra parte. Nisto está o potencial da vantagem em negociar para ambas 

as partes: o risco pode ser trocado pelos benefícios. 

Uma forma de transformar diferenças em interesses é gerar várias opções 

aceitáveis para uma das partes e pedir à outra que selecione uma. Pode-se, então, 

trabalhar um pouco mais esta opção, e apresentar outra vez as outras propostas, 

fazendo o mesmo pedido. 

Sintetizando, na gama de opções para chegar a um acordo a partir das 

diferenças, é necessário intercambiar variações em interesses; o valor dos recursos ou 

o poder no tempo, os prognósticos, a aversão ao risco e as crenças. 

Critérios - insistir para que os resultados se baseiem e m critérios 
objetivos independentes 

O uso de critérios independentes é um dispositivo de medida com valores 

externos mas compartilhados, juízo científico, reciprocidade, custos, tradição e opor

tunidade, dentre outros. Se se discute sobre esses critérios e princípios, inde

pendentemente da vontade de cada uma das partes, nenhuma delas tem de ceder 

frente à outra; ambas podem remeter-se para uma solução justa. 

Freqüentemente, os negociadores tratam de decidir sobre os possíveis 

acordos mediante a negociação de posições - em outras palavras, falando sobre o 

que estão dispostos a propor e a aceitar. O produto é resultado da interação das 

vontades, quase como se os negociadores estivessem com listas vazias, sem história, 

sem cultura e sem princípios éticos. 

Negociar diferenças de interesses com base no poder da vontade tem um custo 
elevado, porque a negociação, provavelmente, não será amigável nem deverá ser 
produto de confrontação de vontades. Logo, a solução é negociar sobre alguma base 
independente da vontade de qualquer parte, com base num critério objetivo. 

Para produzir um resultado independente das vontades, devem-se utilizar 
princípios ou procedimentos justos, resolvendo conflitos de interesses nas questões 
substanciais do processo de negociação. 

Geralmente, encontra-se mais que um critério objetivo disponível de base para 
um acordo. No mínimo, os critérios elevem ser independentes da vontade de cada 
parte. Para assegurar um acordo inteligente, os critérios devem ser independentes da 
vontade, legítimos e práticos, aplicando-se, ao menos em teoria, a ambas as partes. 



Ao se chegar a um acordo discutindo sobre critérios objetivos, também fica 

reduzido o número de vezes em que cada negociador tem de comprometer-se e depois 

ceder conforme o movimento em direção a um acordo. Na negociação por posições, 

os negociadores passam a maior parte do tempo defendendo suas posições e atacando 

a do outro lado. Ao se utilizarem critérios objetivos, tende-se a aproveitar mais o tempo, 

falando sobre princípios e soluções possíveis. 

Os critérios independentes são ainda mais importantes para a eficiência quando 

a negociação envolve mais de duas partes. Neste caso, a negociação por posições se 

encontra em um ponto mais crítico. Requer coalizão entre as partes; e se mais partes 

tenham acordado uma posição, mais difícil será a troca. 

Supondo que o êxito de uma negociação dependa de que a outra parte tome 

a decisão que se quer, deve-se fazer o possível para que essa tomada de decisão seja 

fácil. No lugar de tornar as coisas difíceis para a outra parte, deve-se confrontá-la com 

uma solução que seja tão pouco dolorosa quanto possível. 

A maioria das pessoas está muito influenciada pelas próprias noções de legiti

midade. Uma forma efetiva de desenvolver soluções fáceis de serem aceitas pela outra 

parte é primeiro ajustá-las para que sejam consideradas legítimas. Ε mais provável que 

a outra parte aceite uma solução se esta lhe parece justa, legal e honorável. 

Poucas coisas facilitam uma decisão tanto como o precedente. Uma decisão ou 

declaração que se tenha tomado em situação similar é boa base para um acordo. Isto 

proporciona um critério objetivo e independente. O reconhecimento do provável 

desejo de serem consistentes - pensando-se sobre o que eles ou outros tenham feito 

ou dito - ajudará a gerar opções aceitáveis para ambos os pontos de vista. 





Os Truques Sujos 
Ainda que se tenha tido o cuidado deliberado de abordar o tema sem 

proporcionar 'receitas' nem minimizar o correto desenvolvimento das habil idades 

gerenciais para a negociação, na continuação serão apresentadas algumas reflexões 

e considerações práticas sobre o manejo dos chamados 'truques sujos' que even

tualmente são utilizados, por considerá-las úteis para o desenvolvimento da capa

cidade para gerenciar negociações. 

Existem muitos truques e táticas que se podem usar para tirar proveito de uma 

negociação. Estes vão desde o abuso psicológico até várias formas de pressão prática; 

podem ser ilegais, pouco éticos ou só desagradáveis. Seu propósito é de ajudar os 

usuários a 'ganhar' uma vantagem substancial em um duelo de vantagens sem 

princípios. Pode-se considerar uso destas táticas negociação enganosa. 

Quando se reconhece que está sendo utilizada a tática da negociação enganosa, 

a maioria dos atores de uma negociação responde, normalmente, procurando-se pôr 

um fim neste tipo de negociação. O provocar ou ser provocado não é nada agradável. 

Pode-se dar à outra parte o benefício da dúvida - por hora espera-se o melhor e se 

permanece calado - ou indignar-se e prometer-se nunca tratar com isto outra vez. A 

maioria das pessoas responde desta forma porque espera que, se não pode ceder desta 

vez, a outra parte se acalmará e não voltará com mais truques. Algumas vezes isto 

funciona, na maioria das vezes falha. 

A segunda forma comum de responder é pagando com a mesma moeda. Se a 

contraparte começa agressivamente alto, a outra parte começa afrontosamente baixo. 

Se uns se comportam de forma enganosa, os outros também o fazem. Se uns ameaçam, 

outros contra-ameaçam. Se uns se fecham em suas posições, os outros se escondem 

mais profundamente nas suas. Ao final alguém cede, ou a negociação é suspensa. 

Tais táticas enganosas são ilegítimas porque não cumprem com a condição 

de reciprocidade. Estão desenhadas para que sejam utilizadas por apenas uma 

parte; espera-se que a outra parte não perceba tais táticas ou que, se as percebe, 

as tolere. As táticas da negociação enganosa são as de fazer propostas de um só 

lado sobre o procedimento de negociar, sobre o jogo da negociação que as partes 

vão jogar. C o m o contraponto, dever-se-á insistir em uma negociação de princípios 

sobre o processo de negociação, para examinar e acordar a legitimidade dos 

procedimentos e táticas que se vão utilizar. 

Existem três passos ao negociar as regras do jogo da negociação quando a 

outra parte aparenta estar usando táticas enganosas: a) reconhecer a tática; b) tratar 

o assunto de forma explícita e questionar a legitimidade; c) negociar sobre a 

conveniência da tática em questão. 

É preciso saber o que está se passando para se fazer algo a respeito. H á 

necessidade de aprender a detectar os artifícios que indiquem engano, aqueles que 

produzem incômodo, e aqueles que provoquem o fechamento da outra parte em sua 

posição. Existem ocasiões em que só o fato de reconhecer uma tática provoca sua 

neutralização. Dando-se conta, por exemplo, de que a outra parte está atacando em 

nível pessoal com o objetivo de invalidar um juízo, pode frustar um esforço. 



Depois de reconhecer a tática enganosa, é conveniente expô-la diante da outra 

parte. Discutir a tática não só a faz menos efetiva como também pode fazer com que 

a outra parte se preocupe em respeitar os negociadores que tem em frente. O simples 

fato de questionar o uso de uma tática pode ser suficiente para que se deixe de usá-la. 

O propósito mais importante de expor e questionar a tática de forma explícita, 

sem enganos, é dar a oportunidade de negociar sobre as regras do jogo. Este é o terceiro 

passo. Esta negociação se centra em procedimentos em vez de na substância, mas o 

objetivo continua sendo o de produzir de forma eficiente um acordo inteligente (desta 

vez sobre o procedimento), duradouro e amigável. 

As táticas enganosas podem ser divididas em três categorias: a) engano delibe

rado; b) guerra psicológica; c) táticas de pressão posicionai. A seguir, dão-se alguns 

exemplos comuns de cada tipo; do mesmo modo, para cada um deles será mostrado 

como a negociação de princípios poderia se contrapor. 

Engano Del iberado 

Talvez a forma mais comum de truque sujo seja a falsa informação sobre as 

coisas, autoridades ou intenções. 

• Coisas falsas - A forma mais antiga de negociar de maneira enganosa é fazer 

intencionalmente uma declaração falsa. Os perigos de ser enganado com uma decla

ração falsa são grandes. Q u e se pode fazer frente a isto? 

Separar o problemas das pessoas. A menos que se tenha boas razões para 

acreditar em alguém, não se deve fazê-lo. Isto não significa chamar de mentirosa a 

contraparte, só significa fazer com que a negociação prossiga de forma independente 

da confiança. Não se deve permitir que alguém trate estas duas razões como um ataque 

pessoal. A prática de verificar declarações sobre as coisas reduz o incentivo de enganar 

e o risco de ser enganado. 

• Autoridade ambígua - A outra parte pode induzir que tenha a autoridade 

suficiente para chegar a um compromisso, quando na realidade não a tem. Depois de 

ter pressionado tanto quanto possa e se tenha trabalhado no que se acredita ser um 

acordo firme, a contraparte comunica que tem que mostrá-lo a alguém mais para que 

haja a aprovação. 

Esta é uma situação perigosa que deve ser evitada, porque, se só uma parte tem 

autoridade para fazer concessões, somente ela o fará. 

Não se deve supor que a outra parte tenha autoridade total só porque está 
negociando, pois, mais tarde, o que se pensou ser um acordo pode ser tomado pela outra 
parte só como informação para estabelecer um limite inferior para futuras negociações. 

Ε perfeitamente legal investigar a autoridade da outra parte. Se a resposta é ambígua, 
será possível desejar falar com alguém com autoridade real ou desejar que se reserve toda 
a liberdade para reconsiderar qualquer ponto em outra instância de negociação. 



Se inesperadamente é comunicado que o que se pensou ser um acordo está 

sendo tratado como base para negociações futuras, dever-se-á insistir na reciprocida

de: tratar como um esboço com que nenhuma das partes esteja comprometida, de 

forma que ambas as partes estão livres para propor qualquer mudança. 

• Intenções duvidosas - Quando se trata com possível falsidade nas intenções 

sobre alternativas do acordo, é possível elaborar critérios e mecanismos de verificação 

do cumprimento dentro do mesmo acordo. Para isto coloca-se uma dúvida de forma 

explícita e se negocia para conseguir uma garantia de cumprimento do acordo que 

eventualmente se obtenha. 

• Não revelar tudo não é o mesmo que enganar - O engano deliberado sobre 

as coisas ou intenções é muito diferente do não revelar o pensamento de um 

determinado momento. Uma negociação de boa fé não requer revelação total. Talvez, 

a melhor resposta para este dilema seja revelar o respectivo pensamento a uma terceira 

parte que seja de confiança e que poderá decidir se existe uma zona potencial de 

acordo. Desta forma, é possível comportar-se com tranqüilidade sobre a informação 

que não se tenha revelado. 

Guerra Psicológica 

Estas táticas estão desenhadas para fazer a contraparte sentir-se incomodada, 

com o objetivo de que haja um desejo subconsciente de terminar a negociação o 

mais rápido possível. 

• Situações tensas - Muito tem sido escrito sobre as circunstâncias psicológicas 

nas quais a negociação acontece. Todo negociador deve ser sensível para ter que 

negociar em seu território ou no da contraparte, ou em um território neutro. Contrário 

ao que é geralmente aceito, algumas vezes resulta em vantagem visitar a outra parte 

em seu território, o que pode fazer com que se comportem com desenvoltura, estando 

assim mais abertos a sugestões. Se for necessário, será mais fácil para alguém sair. Sem 

dúvida, quando se permite que a outra parte escolha o meio ambiente físico, é 

prudente avaliar previamente que efeitos isso pode ter no processo de negociação. 

Perguntar a si mesmo se está sob tensão. Se a resposta for positiva, indagar o 

porquê: se o lugar é muito barulhento. Se não há espaço no momento para uma 

consulta mais ampla, é possível presumir que o espaço pode ter sido deliberadamente 

desenhado para que se queira concluir a negociação de pronto e, se for necessário, 

que se façam concessões para atingi-lo. 

Se o ambiente físico for prejudicial, é pertinente dizê-lo. Podem-se sugerir 

mudanças, retirar-se para outro lugar ou adiar a sessão. Em qualquer caso, o trabalho 

é identificar o problema, estar disposto a expô-lo a outra parte, e depois negociar na 

forma objetiva e baseando-se em princípios, com melhores condições ambientais. 

• Ataques pessoais - Além de manipular as condições físicas, existem formas 
nas quais a outra parte pode utilizar a comunicação verbal e não-verbal para levar 
incômodo à contraparte. Podemos citar alguns exemplos: desconsiderar o nível ou 



condição de hierarquia de alguém fazendo-o esperar; interrompera negociação para 

tratar com outras pessoas; presumir que o outro não conheça o tema em questão; não 

escutar e fazer com que se repita o que foi dito; evitar deliberadamente olhar nos 

olhos. Em cada caso, reconhecer a tática ajuda a anular seus efeitos; expô-la aberta

mente muito provavelmente prevenirá que se volte a usá-la. 

• O jogo 'do bem e do mal' - Uma forma de pressão psicológica que também 

encampa o engano é o jogo de papéis de Ό bem e o mal'. 

Esta rotina é utilizada em uma negociação mais ou menos assim: dois atores do 

mesmo lado iniciam uma aparente discussão. Um toma uma posição dura; seu sócio 

se aflige e mostra maior flexibilidade. Finalmente interrompe, dirigindo-se à outra 

parte, atuando de forma razoável. A concessão não é grande, mas quase se assemelha 

a um grande favor. 

A rotina do bom e do mau é uma forma de manipulação psicológica. Reconhe¬ 

cendo-a oportunamente não se cairá nela. Quando o bom faz sua jogada , simples

mente se faz a pergunta: Por que está tratando de ser razoável? Qual é seu princípio? 

• Ameaças - As ameaças são uma das técnicas das quais se tem abusado mais 

nas negociações. Uma ameaça parece fácil de se fazer - muito mais fácil que uma 

oferta. Tudo o que se gasta são algumas palavras e funciona, não há necessidade de 

se preocupar em levá-la a cabo. Porém, as ameaças podem gerar contra-ameaças que 

podem ir se alterando em uma espiral com potencial crescente e endurecer as 

posições, além de dificultar a relação. 

As ameaças são uma forma de pressão que, às vezes, levam justamente ao 
oposto do que se pretende, criam resistências no outro sentido. Em vez de tornar fácil 
a tomada de decisão para a outra parte, torna-a mais difícil. 

O s bons negociadores raramente recorrem a ameaças. Não necessitam fazê-las. 

Existem outras formas de comunicar a mesma informação. Parece apropriado destacar 

as conseqüências das ações da outra parte, podem-se sugerir aquelas que sejam 

independentes de sua vontade em vez daquelas que se podem levar a cabo. As 

advertências são mais legítimas que as ameaças e são invulneráveis a contra-ameaças. 

Para que as ameaças sejam convincentes, devem ser comunicadas de forma 
convincente. Para neutralizá-las pode-se interferir no processo de comunicação: 
ignorar as ameaças, tomá-las como não-autorizadas; considerá-las simplesmente 
desapropriadas. Pode-se fazer com que o fato de comunicá-las já seja perigoso ou 
simplesmente infrutífero. 

Algumas vezes as ameaças podem transformar-se em vantagem política. A 
melhor resposta a uma ameaça, com certeza, é basear-se nos princípios. 

Táticas de Pressão Posicionai 
Este tipo de tática de negociação está desenhado para estruturar a situação de 

tal forma que só uma parte pode fazer concessões de forma efetiva. 



• Recusar-se a negociar - Uma variante deste truque é a de preestabelecer 

condições mínimas favoráveis a uma parte como pré-requisito para negociar. O que 

se pode fazer quando a outra parte se recusa totalmente a negociar? 

Primeiro, reconhecer a tática como possível artimanha de negociação: uma 

intenção de utilizar a participação na negociação como uma colaboração para se 

conseguir algumas concessões substanciais. 

Segundo, falar sobre a recusa a negociar, comunicando-se diretamente ou por 

meio de terceiros. Não é recomendável atacar pela recusa em negociar, é melhor 

encontrar quais são os interesses em não negociar. 

Terceiro, sugerir algumas opções, tais como negociar mediante terceiras partes, 

por meio de cartas, ou motivando os indivíduos não envolvidos a discutir o assunto e 

propor alternativas de acordos. 

Por último, insistir nos princípios: 'Esta é a forma que vocês gostariam de jogar?'; 

'Vocês gostariam que nós fixássemos condições pré-estabelecidas também?; 'Vocês 

querem que nós nos recusemos a negociar como vocês?'; 'Quais são os princípios que 

se pensa poder aplicar nesta situação?' 

• Demandas extremas - O s negociadores a princípio começam com propos

tas extremas. Seu objetivo é baixar as expectativas da outra parte. Eles também 

acreditam que iniciar com uma posição extrema lhes dará um melhor resultado 

final, baseando-se na teoria de que as partes finalmente terminarão dividindo a 

diferença entre suas posições. 

Existem algumas desvantagens neste enfoque, inclusive para os negociadores 

enganosos. Ao fazer uma demanda extrema, que ambas as partes sabem que se 

abandonará, ocorre a diminuição da credibilidade. Uma abertura deste tipo também 

pode acabar com a negociação; se a contraparte oferece tão pouco, pode-se pensar 

que não vale a pena tratar com ela. 

Atrair a atenção para a tática funciona bem aqui. Pedir justificativa de sua 

posição em termos de princípios faz com que pareça ridícula até mesmo para a 

outra parte. 

• Demandas escalonadas - Um negociador pode aumentar uma de suas 

demandas por cada concessão que faça em outra. Pode-se inclusive tratar novamente 

de assuntos que se pensou já estarem acordados. O benefício desta tática está na 

diminuição da concessão total e o efeito psicológico faz com que se queira chegar a 

um acordo rapidamente antes que as demandas aumentem mais. 

Quando se reconhece isto, é necessário chamar a atenção e talvez descansar, 

para considerar se a negociação deverá continuar e em que bases. Isto evita uma reação 

impulsiva e indica serenidade do próprio comportamento. Ε mais uma vez, insistir nos 
princípios, para que, quando se retorne às negociações, qualquer interessado que 

chegar a uma solução se comporte mais seriamente. 



• Táticas de encadeamento - Esta tática busca criar condições de compromisso 

extremo desenhadas para que seja impossível ceder. Paradoxalmente, uma parte 

fortalece sua posição de negociação debilitando seu controle sobre a situação, 

manifestando assim que está preso a outros compromissos que lhe deixam pouco 

espaço de concessão. 

Em negociações entre sindicatos e gerência, e em negociações internacionais, 

esta é uma tática comum. 

Como as ameaças, as táticas de encadeamento dependem da comunicação. 

Em resposta a uma tática de encadeamento há um compromisso extremo, portanto, 

é possível também interromper a comunicação. Assim, pode-se interpretar o suposto 

compromisso de forma que o debilite. Como alternativa, pode-se desconsiderar e não 

levar o encadeamento a sério. 

Também se pode resistir a este truque mediante uma proposta de princípios e 

a análise dos méritos do problema. Qualquer coisa que se faça, deve evitar que o 

suposto compromisso extremo seja a questão central, 'desenfatizando-o' para que a 

outra parte possa dar marcha à ré de forma decorosa. 

• O sócio teimoso - Talvez a tática mais comum de negociação, utilizada para 

justificar o não ceder ante demandas da outra parte, é manifestar que um não tem 

nenhuma objeção para adotar o acordo, mas que seu 'sócio teimoso' não o autorizará. 

U m a vez reconhecida a tática, em vez de discutir um possível acordo com 

o outro negociador, provavelmente dever-se-á obter um acordo sobre o princípio 

subjacente - quem sabe por escrito - , e depois, se for possível, falar diretamente 

com o 'sócio teimoso'. 

• Um atraso calculado - C o m freqüência, uma parte tratará de retardar uma 

decisão que considere conveniente. O s sindicatos normalmente se propõem à nego

ciação poucas horas antes que se instale a greve, contando com a pressão psicológica 

do pouco tempo disponível, para fazer mais flexível a gerência. Desafortunadamente, 

às vezes não se calcula bem e a greve se instala. Uma vez que tenha começado a greve, 

a gerência, por sua vez, pode decidir esperar por um momento que lhe seja mais 

favorável, tal como quando a sustentação para a greve se acabe. Esperar pelo tempo 

certo é um jogo muito custoso. 

Além de explicitar as táticas de retardamento e negociar sobre elas, deve-se 
considerar e criar uma oportunidade favorável para que a outra parte se desvencilhe 
da tática. Buscar condições objetivas que ajudem a estabelecer datas limites, tais como 
a data em que finaliza um contrato ou o final de uma sessão legislativa. 

• 'Pegar ou largar' - Não há nada inerentemente mau ao enfrentar-se a outra 
parte em um dado momento com uma opção firme. Esta é uma forma eficiente de 
conduzir um negócio, mas não o é na negociação, não é uma tomada de decisão 
interativa em termos de reciprocidade. Tampouco há nada de mau em concluir uma 
longa negociação quando se considera pertinente, exceto que provavelmente se 
deveria utilizar uma forma mais amável. 



Como alternativa de reconhecer explicitamente a tática do 'pegar ou largar' e 

negociar sobre ela, pode-se ignorá-la primeiro. Continuar falando como se não 

escutasse, trocar o tema, quem sabe introduzir outras soluções. Ao se tratar da tática 

especificamente, é conveniente saber o que se perderá se não se chegar a um acordo 

e buscar uma forma que evite fazer papel ridículo, tal como uma mudança nas 

circunstâncias que permitirá dar 'marcha à ré'. 

Finalmente, pode-se resumir o apresentado neste capítulo sobre os truques 

sujos com a seguinte recomendação: retire-se. Não seja uma vítima. Não ceda ante 

pressão, só ante a razão e em função de princípios. 

Em princípio é difícil decidir o que significa negociar de 'boa-fé'. As linhas de 

negociação são traçadas em lugares diferentes. Podem ajudar na autoformulação 

perguntas como: 'Este é um enfoque que usaria se estivesse tratando com um bom 

amigo ou um membro da família?'; 'Se aparecesse nos jornais uma reportagem 

completa do que disse e fiz, me sentiria envergonhado?'; 'Na literatura novelesca, uma 

conduta como esta seria mais a de um herói ou a de um vilão?' 

Estas perguntas não têm intenção de reger o próprio comportamento com 

opiniões externas, mas de esclarecer os próprios valores internos. Deve-se decidir por 

si mesmo sobre utilizar-se de táticas que se considerem inapropriadas e de má-fé, se 

a contraparte está utilizando. 

Pode ser útil dizer no início da negociação, 'Olhe, eu sei que isto não é usual, 

mas quero conhecer as regras do jogo'. 'Estamos ambos tratando de chegar a um 

acordo inteligente tão logo e com o mínimo de esforço que seja possível?' 'Vamos jogar 

a 'negociação dura', onde as pessoas têm mais a perder do que a ganhar?' Qualquer 

decisão que se tome, tem que se estar preparado para lutar contra táticas de negociação 

suja. É mais fácil defender princípios do que uma tática ilegítima. 

Desenvolvimento de Habilidades 
Nas páginas anteriores, vimos acumulando elementos que podem ajudar a 

responder à pergunta: 'É possível melhorar as habilidades para gerenciar as negocia

ções?' Acredita-se que existam numerosos elementos em uma negociação que podem 

ser manejados explicitamente e de forma proveitosa para as partes envolvidas. 

Para todos os efeitos deste trabalho, consideramos que a gerência da negociação 
consiste no planejamento e realização de diversas ações anteriores, simultâneas e 
posteriores ao processo de negociação que contribuem para alcançar os objetivos 
esperados a partir da mesma. Quando as partes envolvidas representam instituições, 
estas ações podem realizar-se em dois níveis: estratégico e tático. 

O nível estratégico está intimamente ligado à política geral das instituições e 

tem maior importância durante as fases iniciais do processo de negociação. Portanto, 

a gestão de negociação em nível estratégico não se apoia em princípios específicos, 

mas em enfoques e metodologias de caráter geral. 

No nível estratégico de gestão busca-se responder a perguntas como: 

• Vale a pena negociar? Existem outras opções para obter o que se deseja? 

• Quando negociar? Antes ou depois de um evento relevante? 



• C o m quem negociar? Seleção da contraparte e se houver várias possíveis, em 

qual ordem? 

• Como se constituem as equipes de negociação? Quem as constitui e que 

preparação devem fazer? 

• Q u e estrutura organizativa apoia a negociação? Dentro da organização, 

quem deve apoiar os negociadores? 

O nível tático, por outro lado, é importante durante o processo de negociação. 

Aqui o problema consiste principalmente na aplicação de teorias e técnicas do 

comportamento humano e organizacional, além da intuição gerencial, para um 

processo complexo de tomada de decisões. 

No nível tático de gestão trata-se de responder a perguntas como: 

• Q u e cláusulas estão-se negociando? 

• Em que ordem duas cláusulas são negociadas? 

• C o m o se negocia? Q u e regras o jogo pode ter, quais não deve ter? 

• Quais são os princípios, posições, estilos e técnicas de desenvolvimento no 

processo de negociação? 

A ênfase deste capítulo sobre habilidades de negociação está no nível tático. 

A habilidade de cada negociador pode melhorar se for possível observar e analisar 

o respectivo comportamento, a fim de garantir que a negociação conduzirá a um acordo 

inteligente e que satisfaça os interesses mútuos o suficiente para que o resultado possa ser 

duradouro e as relações sejam mantidas. Além disso, é necessário estar atento para que a 

melhor opção seja legítima para todos, que ninguém se sinta perdedor, e que os 

compromissos incluídos sejam bem estruturados, realistas e operativos. 

Para melhorar a maneira de negociar deve-se primeiro entender como 

está-se fazendo no presente, para planejar um enfoque melhor para a próxima vez 

que se enfrentar uma situação similar. 

Para observar e analisar o seu comportamento e o dos outros, é útil primeiro 

dedicar alguns minutos para ordenar individualmente os próprios pensamentos e 

refletir; depois, dedicar um pouco de tempo para compartilhar e discutir com aqueles 

com quem se está negociando. 

Ao observar e analisar uma negociação é útil fazer as seguintes perguntas: 

• O que aconteceu? Quem disse e o que disse? (Dar exemplos específicos e 

utilizar as expressões ao pé da letra tanto quanto seja possível, de maneira 

que as pessoas possam estar razoavelmente seguras de que estão descreven

do as posições reais). 

• Q u e opções foram colocadas? Considerar as opções dos negociadores que 
foram significativas: opções que afetam ou possam afetar o resultado. 

• Q u e racionalizações e suposições se utilizam? Analisando as opções, refletir 
sobre os pressupostos que possam estar apoiando as mesmas. Analisar que 
racionalização levou à escolha do modo que foi feita (a negociação). 



• Que suposições alternativas puderam ser consideradas? Analisar as suposi

ções e razões que outros tenham aplicado em situações similares e que 

puderam ser utilizadas. 

• Quais as conseqüências? Descobrir as conseqüências das opções específicas 

colocadas e das adotadas. 

• Q u e outras medidas alternativas existiam? Q u e opções alternativas pode

riam ser escolhidas? Como foram vistas tais opções quando postas em 

ação? Quais poderiam ter sido suas conseqüências se as houvessem 

utilizado nesta negociação? 

Estes seis pontos de reflexão são bases de um processo de avaliação para a 

retroalimentação. O conteúdo da análise de avaliação poderia, de modo útil, concen

trar-se em alguns dos seguintes aspectos: 

• Que clima estabeleceram os negociadores? 

• Que posição e modo de negociar adotou cada parte? 

• Que fez cada negociador para seguir o caminho da negociação e mantê-la 

dentro de sua estratégia, em vez de apenas reagir um frente ao outro? 

• Como foi a comunicação? 

• Cada um entendeu o que a outra parte estava dizendo e por quê? Qual a 

eficiência do processo? Requereu esforço e tempo extraordinários? 

• Como cada negociador estava tentando influir sobre o outro? Discutindo uma 

posição ou raciocinando sobre as propostas? Explicando os interesses da outra 

parte e demonstrando que os entendeu claramente? Sugerindo novas opções 

de benefício mútuo? Utilizando critérios independentes de legitimidade? 

• O que o surpreendeu, se é que algo o surpreendeu? O s outros pareciam 

estar surpresos? 

• O que pareceu ser eficaz para chegar a um acordo? 
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