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OPINIÃO 
O ex-presidente tem suas teorias 
e soluções para a pacificação de 
outros países. Durante o Fórum de 
Negociação, Oscar Árias af i rmou 
que o Brasil é uma potência mun-
dial em desenvolvimento, porém 
tem de investir em educação antes 
de armas. 

Essa crítica já havia sido feita em 
março deste ano, em um encontro na 
Venezuela, quando disse ao jornal 
venezuelano El nacional: "Vejo com 
curiosidade como Venezuela e Brasil 
gastam mais dinheiro em armas do 
que em educação. Contra quem é a 
guerra? Com o custo de um tanque, 
pode-se construir um hospital, com 
o que vale um helicóptero, são cons-
truídas várias escolas". Entretanto, 
elogiou o programa Bolsa Família 
assegurando que ele serve de exemplo 
para o mundo. 

Em o u t r o m o m e n t o , o ex-
presidente criticou os conflitos no 
Oriente Médio, dizendo que estão 
colocando a carroça na frente dos 
bois, pois primeiro impõem a se-
gurança para depois conquistar a 
paz, quando deveria ser justamente 
o contrário. 

NEGOCIAÇÃO 
Logo após sua apresentação, Árias 
concedeu uma entrevista exclusiva à 
Liderança. Na ocasião, delineou as 
características de um bom negociador, 
citou políticos com esse perfil e deu dicas 
de como você pode fechar melhores ne-
gócios para sua empresa. Acompanhe! 

Quequal idadesdeveterum bom nego-

ciador diplomático? 

Eu penso ser importante ter experiência, 
que conheça bem as posições das partes 
em conflito e se essas posições podem 
ceder ou serem mais flexíveis. A pessoa 
tem que estar preparada para entender 
que não existem soluções rápidas a 
conflitos muito complexos. Isso requer 
tempo e paciência, as partes têm que ir 
cedendo a muitas aspirações, porque em 
uma negociação se pede o que se pode, 
e não o que se quer. 

Quais políticos têm esse perfil? 

São muitos, pois um político negocia 
todos os dias - com os partidos, grupos 
de oposição, empresários, intelectuais, 
universitários, sindicatos, agricultores, 
industriais, enfim, a gente está acostu-
mado com isso. Porém, falando de gran-
des políticos, eu admiro Jimmy Carter, 

presidente dos Estados Unidos entre 
1977 a 1981. Acredito que ele teve muita 
habilidade para conseguir o acordo de 
Camp David, assinado em 1978, que 
selou a paz entre Israel e Egito. 

Acredito que Yasser Arafat e Shimon 
Peres, na ocasião em que receberam o 
Nobel da Paz em 1994, demonstraram 
tudo o que eu mencionei anteriormente: 
flexibilidade, paciência, perseverança 
e, no fim, conseguiram um acordo 
satisfatório que trouxe a paz. Também 
há os outros presidentes da América 
Central dos anos 80 que, apesar da 
pressão das superpotências, foram 
capazes de não escutar essas vozes e 
assumir responsavelmente os destinos 
de nossos países e promover a paz 
entre eles. 

Quando duas empresas estão em conflito, 

como elas podem resolver suas diferenças 

baseadas na negociação diplomática? 

Depende muito do conflito que se tem. 
Algumas empresas possuem pessoas 
especializadas para fazer acordos. Às 
vezes, a rivalidade é por clientela, pela 
estratégia de marketing muito parecida, 
por qual tem os melhores gerentes, enfim, 
vão precisar daquelas qualidades que citei 
e acredito que são necessárias. 
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Qual foi a negociação mais complexa que 

o senhor já fez? 

Foi a pacificação da América Central, no 
meu primeiro mandato na Costa Rica. 
Depois de muitos anos vivendo uma 
guerra muito cruel, muito sangrenta, eu 
fiz um plano de paz em 1987 que cau-
sou espanto nas superpotências, já que 
estávamos em tempo de Guerra Fria, na 
qual a União Soviética e os Estados Unidos 
buscavam apoio de líderes mundiais. 

Recorremos à Europa, América 
Latina, universidades, parlamentos, 
intelectuais, órgãos internacionais, 
pois era um grande plano. Finalmente, 
quando chegamos à mesa de negociação, 
isso nos tomou muito tempo, muita 
energia. Tivemos que ceder em muitos 
pontos com os que estavam presentes 
para que, por fim, pudéssemos ter um 
acordo. Afinal, ele não era o fim do 
processo, era o princípio de tudo. 

Isso demorou vários anos para 
silenciar as armas em toda a região. 
Então, podemos dizer que valeu a 
pena, porque se transformou em um 
catalisador. Nesse mesmo ano, recebi 
o Nobel da Paz do comitê de Oslo e 
o mundo inteiro pôde ver que o que 
estávamos fazendo era correto. 

0 que é mais difícil de liderar enquanto 

presidente de um país: a população ou 

o exército? 

Depende do país, para cada um há uma 
característica. Pela minha experiência 
na Costa Rica, aprendi algo importante. 
Geralmente, temos que dizer às pessoas 
o que elas têm que saber, e não o que 
querem ouvir. Se quiser conquistar algo, 
eduque as pessoas e não fique tentando 
agradá-las. Se você quer que as pessoas 
te sigam e tenham confiança no seu 
governo, deve ser capaz de convencê-las 
do que o que vai ser feito é o melhor para 
o país e para o povo. 

Liderar não consiste em pedir votos 
e dizer apenas o que as pessoas querem 
ouvir, isso não é justo. O ideal é educá-
las e convencê-las de que as idéias que 
se propõem são as melhores. Tenho que 
persuadi-las de que minhas soluções 
para os problemas públicos são positivas. 
Assim, o presidente fala algo que, às ve-

zes, não será tão popular. É importante 
também ser um bom comunicador 
para vender suas idéias e converter 
algo impopular em popular. 

Ao apresentar um plano de paz para 
meu país, tive que mostrar para as pes-
soas: "Paz significa salvar vidas, guerra 
significa morte". Nos anos 80, a solução 
do presidente norte-americano Ronald 
Reagan foi propor para a Nicarágua a 
atividade militar. Isso era mais popular 
na Costa Rica e a minha solução pacífica 
e diplomática não era bem-vista. 

Tenho mais um exemplo para mostrar 
de que não é sempre que se pode seguir 
o que o povo deseja. Imagine se fizessem 
um plebiscito no Brasil perguntando se 
os brasileiros querem que a capital seja 
Rio de Janeiro ou Brasília. Vai ganhar 
o mais popular, que é o Rio de Janeiro, 
mas o governo tem que convencer, sem 
plebiscito, de que vale a pena manter 
Brasília como capital. 

Com o exército é diferente, eles 
têm que estar subordinados ao poder 
político de tal maneira que não seja 
preciso convencê-los, apenas dar ordens. 
Se o exército não aceita suas ordens, 
podem dar um golpe de estado, como 
aconteceu na América Latina e em 
muitos outros lugares. O exército tem 
boa teoria constitucional e organização, 
mas é um órgão subordinado ao poder 
político. Você não precisa convencê-lo, 
ele já cumpre as ordens do poder político. 
Apenas quando os militares estão em 
total desacordo com o poder público é 
que tentarão um golpe de estado. 

Um problema comum entre todos os países 

é o tráfico de drogas. Como ganhar essa 

guerra em paz? 

É algo muito difícil para todos os 
países, sobretudo porque os cartéis 
estão se expandindo da Colômbia para 
Ásia, México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras e seguem plantando. O 
México desejou enfrentar o tráfico 
com o exército. Acredito que isso 
nunca vai ter uma solução enquanto 
tiver forte demanda nos países ricos, 
que estão dispostos a pagar o preço 
por isso, tan to os Estados Unidos 
como os países europeus. Com uma 

expressiva demanda, sempre haverá 
oferta e uma maior produção. Se tiver 
uma solução, levará muito tempo, 
ainda mais com países apoiando a 
legalização das drogas. 

Que dicas você daria a pequenas empresas 

que queiram melhorar suas estratégias de 

negociação? 

Devem conhecer muito bem a origem 
do conflito, ganhar a empatia das 
partes em desacordo para que tenham 
confiança, ao invés de ser um simples 
mediador. Precisam estar bem próximas 
às duas partes e requer também as 
qualidades e valores sociais. Também 
é importante não chegar com posições 
irredutíveis, tente sempre flexibilizá-
las. Procurar explicar que um comum 
acordo nunca vai conseguir tudo o 
que se quer, seja empresa grande, 
pequena, ou governo, não importa, 
pois são pessoas que estão em conflito 
e um acordo sempre implica em rever 
suas pretensões originais. Falo pela 
minha experiência. 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 7, n. 84, p. 8-11, nov/dez. 2011. 




