
Este painel sobre negociação estratégica resultou de uma palestra, feita
no Instituto de Marketing Industrial, pelo primeiro autor, uma importante
contribuição ao estado da arte sobre o tema, trazida de um curso que fez
em Harvard. Diante do vivo interesse despertado, um dos participantes,
o segundo autor, trouxe à baila o exemplo recente e bem sucedido da
negociação envolvendo a venda da empresa da qual era dono, cujo percurso
teve pontos comuns com o modelo de negociação que se discutia. Nada
mais prático do que uma boa teoria, certo?
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Este artigo tem como base um curso
de negociação estratégica ministrado pela
Harvard Business School, que se mostrou
interessantíssimo por discutir mais do
que a negociação tradicional do "face a
face na mesa com as partes", adicionando
importantes informações sobre outras
duas dimensões de qualquer negociação,
as quais veremos logo a seguir.

Como podemos ver no dia-a-dia da
nossa vida particular ou na profissional,
existem em geral dois tipos de negocia-
dores, que fazem papéis diferentes em
cada negociação.

Os agressivos negociadores da "velha
guarda", que jogam mais pesado no
sistema perde-ganha (win-loose); e os
negociadores considerados como mais
atualizados que procuram o ganha-
ganha (win-win).

Como podemos perceber, os
negociadores perde-ganha têm condições
de muitas vezes conseguir resultados
importantes em acordos imediatos;
porém, sem dúvida, danificam
irremediavelmente qualquer relação.

Imaginando ou até lembrando alguma
má experiência passada, sabe-se que é
pouco provável que uma pessoa queira
negociar novamente com um negociador
perde-ganha, que sempre tenta levar
toda a parte do bolo para si, ignorando
acordos mais criativos, nos quais todas
as partes possam sair satisfeitas.

Esse tipo de negociador corre o
risco freqüente de ver um negócio
não concretizado ou uma negociação
bloqueada, por seu típico comportamento
"jogo duro" em uma mesa de negociações.

Por outro lado, temos os negociadores
ganha-ganha, que têm o intuito de
fazer, em qualquer negociação, a divisão
do bolo em partes que tentativamente
satisfaçam a todos os participantes.

Em geral são mais criativos que
o tipo anterior, tentam manter os
relacionamentos, mas têm como
desvantagem a dificuldade de conseguir
um bom acordo, especialmente se existe
uma outra parte do tipo perde-ganha.

Assim, poderíamos dizer que, por
fazerem papéis diferentes e buscarem
resultados diferentes em sua essência,
esses dois tipos de negociadores são
completamente diferentes, correto?

Não exatamente. As diferenças
acima mostram que os dois tipos de
negociadores levam em conta somente
uma única dimensão, a da negociação
face-a-face, mais a relação interpessoal
e a capacidade de comunicação, e
não consideram outras dimensões
da negociação. Portanto, de um
determinado ponto de vista, são
muito parecidos.

A alternativa a essa dimensão de
negociação, que chamamos tática, é
incluir outras dimensões, que permitam
desenhar melhores acordos - do ponto
de vista de criação de valor para as
partes envolvidas - e facilitar a
negociação na mesa, através de
preparação estratégica prévia.

Portanto, neste ponto podemos já
identificar três dimensões:

A tática ou "na mesa", a de projeto
de um acordo ou "na prancheta" e
a de preparação ou "longe da mesa".



Trabalhando nessas três dimensões,
identificamos um novo tipo de
negociador muito mais eficaz: o
negociador 3D (em três dimensões).

Como já detalhado anteriormente
neste artigo, a dimensão tática foca
principalmente a relação interpessoal
e as técnicas de negociação na mesa.

A segunda dimensão foca no desenho
de possibilidades que possam agregar
valor a todas as partes envolvidas.
Trata-se, portanto, não de dividir o
bolo, mas de criar maneiras de como
aumentar cada parte do bolo para que,
após o acordo, a soma das fatias que
couberem a cada parte envolvida seja
muito maior que o bolo original.

Portanto, esta segunda dimensão se
preocupa com substância, envolvendo
a arte de desenhar um acordo que crie
valor ao longo do tempo.

Aqui urna parte fundamental é
descobrir fontes escondidas de valor
econômico e não econômico, que
permitam "costurar" um acordo que
crie valor para as partes envolvidas.

Apenas para dar um exemplo, vamos
imaginar uma empresa A, que fabrica
componentes eletrônicos, e uma
empresa B, que compra e utiliza esses
componentes em seus produtos:

Em um determinado momento, o
fornecedor A passa a oferecer ao cliente
B um novo componente que poderia dar
uma grande vantagem competitiva ao seu
cliente B, aumentando muito suas vendas
aos consumidores. Porém, o fornecedor
A oferece este novo componente a custos
consideravelmente mais altos que os dos
velhos componentes até agora utilizados.

Do outro lado, o cliente B reconhece
as vantagens dessa nova oferta de A,
mas tem muita preocupação ou até
insegurança, pois não sabe se realmente
poderá incrementar suas vendas quando
utilizar essa nova tecnologia.

Em um caso desses, utilizando somente a
primeira dimensão, a de negociação face-a-
-face, além do longo tempo de negociação,
caso as duas partes se fixassem em suas
posições originais, o melhor que poderia
acontecer seria que A acabasse por dar
alguns descontos a B, perdendo assim
o valor econômico ou que, no limite,
A forçasse B a utilizar o novo componente,
tirando o antigo de produção, podendo
nesse caso criar sérios danos à relação
construída entre as partes durante anos.

Pensando nas outras dimensões de
negociação, e ainda no objetivo de criar
valor para as partes, surgiu então a idéia
de oferecer o mesmo novo componente
ao cliente B, a preços similares ao do
componente antigo. Este, por sua vez,
não pagaria nenhum adicional, caso a
nova tecnologia não o ajudasse a aumentar
suas vendas. No entanto, caso suas vendas
aumentassem, o fornecedor A receberia
um valor adicional. Assim as duas partes,
que tinham inicialmente visões diferentes
sobre o sucesso da iniciativa, puderam
traduzir suas expectativas em um acordo
que visa a essência do negócio e não as
posições individuais.

Um acordo desse tipo exige, portanto,
um trabalho de bastidores fora da mesa
de negociação, típico da segunda
dimensão: a de projeto de um acordo.



A terceira dimensão, a de preparação,
ocorre longe da mesa de negociação,
para preparar a situação mais
promissora para quando se estiver
na mesa.

Significa agir para garantir que as
partes corretas sejam envolvidas em
uma seqüência ideal, para negociar
os pontos importantes, considerando
o conjunto de interesses certos, na
hora certa e no fórum correto, sob
as expectativas justas, sabendo
claramente o que irão enfrentar,
caso não ocorra um acordo.

A preparação trata, portanto, de
verificar todas as partes envolvidas
ou que podem ser envolvidas, seus
interesses e opções de não acordo, os

processos básicos de escolha de cada uma
das partes e da busca de novas opções
de parceiros, idéias e financiadores
que possam fortalecer o seu BATNA
(Better Alternative for Not Agreement
ou a melhor opção para não acordo)
ou aumentar a ZOPA (Zone of Possible
Agreement ou zona de acordo possível),
facilitando um bom resultado para
todos os envolvidos.

Segundo J.K. Sebenius, um dos autores
do livro 3D Negotiation - Powerful
Tools to Change the Game in Your Most
Important Deals e também professor
da Harvard Business School, "uma
má preparação torna a tática na mesa
pouco relevante e uma ótima preparação
aumenta a eficiência de uma boa tática".



Embora originalmente os autores
deste sistema tenham considerado as
diferenças culturais como uma clara
barreira a ser vencida e alocada como
parte da primeira dimensão, após uma
recente apresentação desses conceitos
no Instituto de Marketing Industrial,
o Padre Theodoro Peters, da FEI,
e em seguida José Carlos Teixeira
Moreira, do próprio IMI, lembraram
que as diferenças culturais podem ser
tão importantes que mereceriam o
título de uma quarta dimensão.

De fato, a cultura pode ser
considerada transversal às três
dimensões anteriores e deve ser
estudada com muito cuidado.
Caso ela seja subavaliada em uma
negociação, os riscos de não se
concretizar um acordo são muito
altos, ou mesmo de arrastar por
anos a fio uma negociação que
poderia tomar apenas alguns meses.

Analisando rapidamente, as
diferenças culturais impactam na
primeira dimensão ou na negociação
na mesa, onde costumes, respeito,
agressividade, podem ser entendidos
de maneira muito diferente por
diferentes culturas e podem, assim,
impossibilitar a criação de confiança.

Do mesmo modo, na segunda
dimensão, a do desenho de um
acordo para criação de valor, a cultura
pode impactar fortemente caso não
seja levada em consideração com a
profundidade necessária. Em especial,
devemos lembrar que o valor pode ser
econômico ou não, e ser valorizado
diferentemente por grupos diferentes.

Na preparação de acordo ou terceira
dimensão, temos novamente as
diferenças culturais como um ponto

muito importante a se considerar.
Não seria possível ignorá-la quando
o assunto é ambiente favorável a
negociação, processos básicos de
escolha e rituais típicos de diversos
grupos culturais.

Assim, adicionamos as diferenças
culturais ao conteúdo original como uma
quarta dimensão que está presente em
todos os outros níveis da negociação 3D.

Mesmo depois dessas quatro dimensões,
nas quais o objetivo da negociação deve
ser a criação de valor em longo prazo,
através de construção e implementação
de acordos que satisfaçam a todos os
envolvidos, existe uma parte competitiva
da negociação que é a solicitação de valor,
onde uma parte "pede" o bolo inteiro.

Conforme J. K. Sebenius, "Existe
logicamente uma tensão entre os
movimentos cooperativos necessários
à criação de valor conjunto e os
movimentos competitivos que permitem
aumentar o valor individual. Gerenciar
essa tensão é o verdadeiro coração e arte
da ciência da negociação".

A conclusão é que, no mundo
moderno, existe evolução rápida e
constante também nas negociações.
Negociar no estilo win-win pode
não ser mais suficiente ou, melhor
dizendo, pode limitar o potencial
de criação de valor possível para as
partes, o que não é desejável.

Esse conceito mais moderno de
negociação 3D nos traz um importante
material de reflexão, abrindo uma
excelente possibilidade para
melhorarmos as nossas habilidades
e os nossos resultados em negociações,
com a possibilidade de criação de
acordos mais duradouros e com
geração de valor'no longo prazo.
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