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de uma "campanha de negociação" envolvendo vá
rios acordos financeiros; vastas tratativas políticas e 
junto a acionistas em Luxemburgo, França, Holanda 
e Canadá; e acordos com autoridades em Bruxelas e 
Washington. Essas negociações isoladas permitiram 
a Mittal angariar apoio suficiente para calar e até con
verter potenciais oponentes. 

Embora houvesse muitíssimo em jogo no negó
cio da Mittal, muitos acordos de pequena escala tam
bém se dão em várias frentes. O defensor de um no
vo produto, por exemplo, precisa orquestrar comple
xas negociações internas entre indivíduos e departa
mentos a fim de conseguir o apoio e o aval da cúpula 
executiva. Fundadores de um novo empreendimen
to precisam tecer uma teia de acordos que se refor
cem mutuamente: levantar dinheiro com as condi
ções certas junto às fontes certas, persuadir figuras 
de credibilidade a integrar o conselho, forjar acordos 
com funcionários cruciais, elaborar contratos com 
parceiros estratégicos e por aí vai. 

Numa situação dessas, cada componente do 
acordo representa um desafio tático "na mesa". Di
reta, essa forma de negociação é terreno conhecido 
para negociadores. Mais difícil é saber como abordar 
o desafio mais estratégico que se desenrola fora da 
mesa: sequenciar cada componente isolado do acor
do de modo a alocar esforços de negociação escassos 
a fim de produzir o desfecho almejado com suficien
te apoio para que vingue. Em nossa cabeça, vemos o 
processo como uma campanha, volta e meia condu
zida em várias frentes, cada uma delas envolvendo 
muitas partes. Com base em nossa análise e na asses
soria prestada a dezenas de negociações complexas 
- e valendo-nos de insights de campanhas de vendas, 
marketing, eleitorais e até militares —, criamos con-

várias frentes da Pacific Maritime Association seguiu 
muitos princípios úteis para a superação de difíceis 
obstáculos e a negociação de acordos que, no final, 
podem ser bons para todas as partes. 

Queda de braço no porto 
A Pacific Maritime Association (PMA) representa 
72 companhias de navegação dos Estados Unidos e 
de outros países, incluindo gigantes como Maersk e 
Hanjin, além de operadores de terminais em portos 
de San Diego a Seattle. Em geral, a organização nego
ciava a cada três anos o contrato coletivo com o sin
dicato dos trabalhadores, o International Longshore 
and Warehouse Union (ILWU). Quando Joseph Mi-
niace assumiu a presidência da PMA, sua priorida
de para a negociação de 1999 era um acordo para a 
adoção de novas tecnologias da informação que aju
dariam a eliminar ineficiências paralisantes nos con
gestionados portos da costa oeste dos EUA. 

Na mesa de negociação, contudo, as ideias de Mi-
niace foram trucidadas pela forte oposição do sindi
cato a qualquer coisa que pudesse levar à elimina
ção de postos de trabalho no futuro, mesmo com o 
acordo garantindo empregos no presente. A reação 
da mão de obra organizada era natural: de 1950 pa
ra cá, a conteinerização e outros avanços tecnológi
cos tinham derrubado em cerca de 9 0 % as fileiras do 
ILWU na costa oeste. 

O sindicato iniciou uma operação tartaruga in
formal, mostrando o poder que tinha sobre o fluxo 
marítimo de mercadorias pela costa oeste americana, 
então avaliado em algo como US$ 6 bilhões por se
mana. Logo se formava uma fila de navios de contêi-
neres carregados nos portos, abalando cadeias de su
primento. Empresas como Walmart, Dell, Home De
pot, Nissan e Boeing (que dependiam do transporte 
marítimo para receber peças e produtos), empreen
dimentos agrícolas cuja produção iria rapidamente 
perecer e o governo faziam, todos, pressão para que 
a PMA e o sindicato chegassem a um acordo. A PMA, 
uma organização fragmentada que reunia golias e 
davis da navegação, não demorou a ceder. 

Já de olho na negociação do contrato coletivo em 
2002, Miniace estava decidido a voltar ao tema da 
tecnologia para resolver o problema do congestiona
mento nos portos, que só piorava. Mas temia a rea
ção do ILWU. "Em termos de poderio econômico, [o 
ILWU] talvez seja o sindicato mais forte do país", dis
se o especialista na área trabalhista Howard Kimel-
dorf. O salário de seus membros refletia os resulta
dos a longo prazo desse poder de barganha: em 2002, 
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o salário médio anual do trabalhador sindicalizado, 
incluindo horas extras, era de US$ 83 mil no caso de 
estivadores, US$ 118 mil no de auxiliares administra
tivos e US$ 158 mil no caso de capatazes. 

Tente, por um instante, imaginar que conselho 
você daria a Miniace para a hora da negociação. A 
lista de sugestões típicas poderia incluir ouvir com 
atenção, tentar persuadir, ganhar a confiança dos ou
tros, colocar-se no lugar da outra parte, partir com 
um não, decifrar a linguagem corporal, inventar op
ções ganha-ganha e não deixar ninguém sair da sa
la enquanto não houver um acordo. Embora efica
zes em muitas situações, essas táticas seriam pateti
camente inadequadas diante da ameaça credível do 
ILWU de interromper o fluxo de US$ 6 bilhões em co
mércio exterior dos EUA em uma semana. 

Dessa vez, portanto, Miniace adotou outra abor
dagem para fortalecer a frágil posição da PMA. Bem 
antes das negociações em 2002, embarcou em uma 
campanha em quatro frentes cujo efeito foi armar o 
palco para que, no final, os trabalhadores portuários 
considerassem um "sim" a suas ideias sobre tecnolo
gia melhor do que um "não". 

Primeira frente: interna. Miniace fechou o foco 
primeiro na própria organização. Com toda paciên
cia, foi visitar e orientar companhias de navegação 
afiliadas à PMA sobre a importância de novas tec
nologias, às vezes citando a pressão de grandes va
rejistas e fabricantes. Isso feito, conseguiu o aval da 
PMA para reestruturar e enxugar o conselho da en
tidade, que passaria a ter menos especialistas em re
lações trabalhistas (executivos que garantiam o bom 
andamento de negociações contratuais) e mais exe
cutivos operacionais, gente especializada nas conse
quências econômicas de repetidas concessões. A 
PMA também aceitou mudar o procedimento de to
mada de decisões do conselho, passando de um mo
delo de consenso para um modelo de votação no qual 

o peso de cada voto dependeria da tonelagem trans
portada. Logo, atores maiores teriam mais influência. 

Segunda frente: empresas. Miniace agiu, em 
seguida, em estreita coordenação com Robin Lanier, 
que forjara relações fortes no posto de presidente 
da International Mass Retail Association. Lanier de
fendeu a ideia junto a transportadoras, grandes im
portadoras, fabricantes e varejistas como o Walmart, 
cujos subsídios tinham ajudado muito na frente in
terna da PMA. Essas partes tinham um interesse na
tural, e até ali inexplorado, nas negociações — a nova 
tecnologia reduziria o tempo total de transporte e 
permitiria um rastreamento mais preciso da carga. 
Ou seja, estavam dispostas a fazer pressão por medi
das para elevar a eficiência das operações portuárias. 

Terceira frente: governo. Em seguida, Miniace 
e a equipe fizeram visitas a várias pastas do governo 
federal americano: aos departamentos de Comér
cio, Tesouro, Trabalho, Transporte e Segurança Na
cional e ao Escritório do Representante de Comércio 
dos EUA. Miniace não pediu favores. Limitou-se a 
relembrar o grave impacto econômico da operação 
tartaruga dos trabalhadores portuários em 1999. Se 
o sindicato repetisse a tática, disse, a PMA não iria 
ceder. Em vez disso, fecharia os portos. 

Quarta frente: públ ico. Por último, a PMA lan
çou uma campanha de relações públicas para trans
mitir sua mensagem para a mídia e o público em ge
ral. Isso envolveu pintar a imagem de uma mão de 
obra sindicalizada cheia de privilégios, bem remune
rada, contrária a avanços tecnológicos. 

Um conselho reestruturado, aliados empresariais e 
políticos energizados e uma campanha dirigida de re
lações públicas fortaleceram muito a posição da PMA. 
Durante as negociações, o sindicato voltou a diminuir 
o ritmo dos trabalhos. Como prometera, a PMA fechou 
os portos. O presidente americano George W. Bush jul
gava ter apoio suficiente para aplicar os dispositivos 
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De que maneira uma campanha ajudaria a supe
rar os entraves por você identificados? Tornaria mais 
provável o resultado desejado — pois forjaria alian
ças úteis, melhoraria sua credibilidade, aumentaria 
o valor que você coloca na mesa, melhoraria sua op
ção na ausência de acordo, enfraqueceria o outro la
do ou frustraria potenciais oponentes? Seria preciso 
conseguir aprovação ou apoio de terceiros — fechar 
um contrato crucial, digamos, ou obter direitos de 
distribuição — antes mesmo de se sentar para nego
ciar? Se a resposta a qualquer dessas perguntas for 
sim, opte por uma campanha. No caso da PMA, era 
hora de outra abordagem: repetir a infrutífera nego
ciação direta de 1999 na rodada de 2002 sem fortale
cer a frágil posição das companhias de navegação te
ria, com toda probabilidade, levado a um resultado 
igualmente ruim, pois o caminho estaria impedido 
pelos mesmos obstáculos. 

Como montar e executar a campanha 
Para chegar ao acordo almejado, é preciso tomar seis 
medidas — e montar uma coalizão vitoriosa que o fa
ça vingar. 

1. Escolher partes pertinentes e a g r u p á - l a s 
em frentes. Dados os obstáculos ao acordo por vo
cê identificados, que partes devem estar envolvidas 

— ou seria útil envolver — e como agrupá-las em fren
tes mais administráveis? Em certos casos, as respos
tas são relativamente óbvias. Peguemos a campanha 
da Boeing para vender um total de US$ 11 bilhões em 
jatos 787 Dreamliner e outros modelos à Air índia no 
final de 2005. Para ter sucesso, a Boeing precisou ne
gociar o apoio de divisões e executivos internos; fe
char acordos com bancos, agências de promoção de 
exportações e empresas de leasing de aeronaves; e 
chegar a um acordo com o governo da Índia — que 
tem participação acionária na companhia aérea — 
sobre a utilização de componentes nacionais pe
la indústria indiana e a criação de organizações lo
cais de manutenção e formação de pilotos. Ou seja, a 
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campanha da Boeing teve de orquestrar negociações 
em frentes internas da empresa, frentes financeiras 
externas e frentes políticas e nacionais. 

Mas identificar partes e frentes nem sempre é tão 
simples. Assim como na campanha da PMA, atores 
úteis talvez não sejam óbvios já de início. Duran
te as negociações em 1999, Miniace fizera a suposi
ção convencional sobre quem envolver: sua parte e 
a do outro lado da mesa. Já para descobrir o conjun
to mais vantajoso de partes para a rodada de 2002 — 
varejistas, indústria, interesses agrícolas, agências 
federais e o público em geral, bem como membros 
da PMA — foi preciso criatividade e iniciativa (o boxe 

"Em busca das partes certas para uma campanha na 
China" descreve o processo disciplinado pelo qual a 
Hong Kong & China Gas Company identificou a va
riedade de partes necessárias para negociar suas inú
meras joint ventures na China continental). 

Traçar um "roteiro inverso" a partir do acordo al
mejado é uma ferramenta útil para descobrir quem 
deve estar envolvido — ou poderia ser útil. Uma saí
da, por exemplo, seria considerar gente com mui
ta influência nesse desfecho. Se estiver negociando 
com um político, talvez seja o caso de procurar seus 
principais doadores. Se estiver lidando com um pre
sidente de empresa, que tal olhar para grandes clien
tes? Outra ideia é buscar potenciais aliados que pos
sam oferecer recursos ou informações úteis, atores 
que possam apresentar alternativas credíveis ao 
acordo almejado, e por aí vai. Sonde interesses e per
cepções de cada parte, relacionamentos e públicos 
importantes (tanto formais como informais) e alter
nativas para o caso de não haver acordo (em artigos 
anteriores na HBR, "Six Habits of Merely Effective 
Negotiators" e "Negociação 3D: o jogo por inteiro", 
damos mais ferramentas para esse tipo de análise). 

Em seguida será preciso determinar se e como 
agrupar as partes. Como no caso da Boeing-Air Índia, 
uma frente pode reunir grupos de tipo ou classe simi
lares ou de setores ou lugares parecidos (detentores 

de títulos de dívida de bancos, por exemplo, ou au
toridades em Bruxelas). Podem ter um vínculo or
ganizacional (funcionários de agências do governo 
ou divisões de uma empresa alvo de aquisição). Po
dem ter importantes interesses em comum ou man
ter relações estreitas (ONGs ambientais ou membros 
de uma família que controle uma empresa). Embo
ra possa consistir de uma única parte (importante), 
uma frente normalmente será uma reunião de partes 
que podem ser agrupadas de acordo com um interes
se ou filiação comuns. 

2. Avaliar i n t e r d e p e n d ê n c i a s entre frentes. 
As frentes por você montadas são basicamente inde
pendentes — ou podem afetar de forma positiva ou 
negativa umas às outras? Um acordo provisório tanto 
no plano empresarial como no político, por exemplo, 
é útil para negociações financeiras? Se um potencial 
aliado ou oponente tomar conhecimento de suas ati
vidades em outra frente, será bom ou ruim para su
as perspectivas de modo geral? Se aplicar recursos de 
negociação em uma frente, isso limitará o que é pos
sível aplicar em outro lugar? E assim sucessivamente. 

3. Definir se e quando faz sentido combinar 
frentes. Em situações complexas com um grande 
número de frentes, lidar separadamente com cada 
uma pode ser um jeito eficaz de organizar os esfor
ços da equipe. Talvez faça sentido manter as frentes 
separadas no início e combiná-las apenas quando t i 
ver feito progresso suficiente em cada uma delas. 

A combinação de frentes pode produzir ganhos 
em "pacotes". Nesse caso, o sucesso em uma única 
frente produz um recurso (como capital, proprieda
de intelectual, um cliente valioso, um aliado podero
so) que atinge seu valor máximo quando combinado 
com outros recursos semelhantes. 

Um risco de combinar frentes é unir sem que
rer seus adversários. Quando tentou estabelecer 
um consenso para a construção de um oleoduto na 
Amazônia equatoriana, a petrolífera Conoco nego
ciou em várias frentes. Uma era composta de grupos 
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equatorianos e internacionais de defesa de povos in
dígenas; outra consistia de ONGs ambientais. Am
bas se opunham aos planos da Conoco, mas agiam 
basicamente de forma isolada. Bastou a Conoco or
ganizar um encontro de todas as partes envolvidas 
em um hotel flutuante em um rio na Amazônia, para 

"buscar consenso", para os dois grupos unirem forças 
e armarem uma oposição ainda mais ferrenha à pe
trolífera, que acabou desistindo do projeto. 

Em contraste, no final da década de 1990 a repre
sentante comercial dos EUA Charlene Barshefsky fez 
questão de organizar eventos reunindo representan
tes das indústrias fonográfica, cinematográfica e do 
software — que tradicionalmente agiam de forma in
dependente — para transformar esses atores até en
tão isolados em aliados na negociação com a China 
para o respeito à propriedade intelectual. 

Em geral, mantenha frentes separadas quando 
há pouca ou nenhuma interdependência entre elas, 
quando não houver progresso suficiente em cada uma, 
quando poderiam ter impacto negativo umas sobre as 
outras ou quando sua junção possa criar um bloco de 
oposição. Combine frentes quando for importante pa
ra a transparência, quando o sucesso em frentes distin
tas puder render frutos conjuntos e quando essa com
binação for unir seus aliados. O "timing" é fundamen
tal, pois o progresso em uma frente pode ajudar a di
tar o progresso em outra. No caso das transportadoras 
marítimas e dos trabalhadores portuários, por exem
plo, conseguir o apoio de atores empresariais impor
tantes ajudou muito a PMA na investida para obter o 
respaldo de órgãos do governo e do presidente. 

4. Sequenciar a c a m p a n h a . Vimos que de
finir a ordem certa para abordar as partes de uma 
frente pode ditar o fracasso ou sucesso de um acor
do. O mesmo vale para o sequenciamento de frentes. 
Quando a probabilidade ou o valor do sucesso em 
uma frente aumenta muito com o sucesso em outra, 
concentre-se primeiro nessa segunda frente. Se um 
acordo com um parceiro crucial for condicionado a 
garantias de financiamento, por exemplo, cuide pri
meiro da frente financeira. 

O sequenciamento certo também pode enviar si
nais importantes. Alistar um investidor de grande 
prestígio, uma loja-âncora bem conceituada ou um 
doador importante no início da campanha aumen
ta muito a probabilidade de que outros investidores, 
lojas-satélite ou doadores menores se unam logo ao 
projeto — e em condições favoráveis. De novo, traçar 
um roteiro inverso é útil. Durante a dura batalha pa
ra a aprovação do Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio (Nafta) pelo Congresso americano, o QG de 
Bill Daley, estrategista encarregado pelo presidente 
Bill Clinton de promover o acordo, era avisado se al
gum parlamentar que até ali vinha pendendo para 
o sim agora pendia para o não. A resposta de Daley 
era: "Tem como acharmos alguém que convença es
se cara? Temos de ligar para alguém que ligue para 
alguém que ligue para esse cara". 

Para ajudar um cliente a se preparar para uma 
operação financeira, fizemos um roteiro inverso que 
partiu com o presidente visado, desceu ao diretor fi
nanceiro (um sujeito que tinha a confiança do pre
sidente) e foi dar em um analista que gozava de al
ta credibilidade junto a esse diretor — analista que 
havíamos convertido à causa de antemão. Com isso, 
ficou muito mais fácil obter o apoio do presidente, 
pois este imediatamente procurou o diretor finan
ceiro — que, por sua vez, foi falar com o analista, que 
já estava do nosso lado. 

A ordem ideal do sequenciamento pode ir con
tra o logicamente esperado. Peguemos, por exem
plo, um conselho comum, "reunir primeiro seus 
aliados". Quando o secretário de Estado americano 
James Baker tentava montar uma coalizão mundial 
anti-Iraque — na esteira da invasão do Kuwait por 
Saddam Hussein —, muitos viam Israel como o mais 
forte aliado dos EUA na região. Mas Israel foi delibe
radamente excluído da coligação: sua adesão formal 
teria impedido inúmeros países árabes de aderir à 
causa. Para evitar o problema, Baker e a equipe tra
taram Israel como membro tácito do grupo (e desen
corajaram a retaliação direta de Israel a ataques de 
Saddam com mísseis Scud). 

Na mesma veia, ao se preparar para negociar em 
frentes externas, pode haver a tentação a "colocar a ca
sa em ordem primeiro" ou a partir estabelecendo uma 
posição interna. Em preparação para a primeira Guena 
do Golfo, no entanto, James Baker e o presidente ame
ricano George H.W. Bush primeiro destacaram tropas 
americanas para a região e, em seguida, partiram pa
ra uma exaustiva negociação em várias frentes inter
nacionais. Esse esforço culminou com a resolução do 
Conselho de Segurança da ONU autorizando "todos os 
meios necessários" para expulsar o Iraque do Kuwait. 
Somente após esse sucesso externo o governo Bush 
foi pedir autorização à frente interna representada pe
lo Congresso americano. Se tivessem tentado primeiro 
conseguir a autorização para o uso de força de um Con
gresso altamente cético, Bush e Baker quase certamen
te teriam fracassado, o que prejudicaria toda tentativa 
posterior de formação de coalizão com os EUA à frente. 
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A coalizão externa e o aval da ONU foram cruciais para 
que o Congresso se convencesse. 

Seguir o instinto natural no sequenciamento tam
bém pode atrapalhar por outros motivos. Quando es
tava tirando a WebTV do papel, Steve Perlman tinha 
várias frentes — financiamento, provedores de conteú
do, distribuição, produção e afins — nas quais con
centrar recursos de negociação de sua pequena equi
pe. Com o projeto na corda bamba financeira, muitos 
sugeriam o óbvio: que Perlman fechasse o foco em fir
mas de capital de risco, investidores-anjo e parceiros 

industriais. Infelizmente para a nascente empreitada, 
essas potenciais fontes de capital tinham um pé-atrás 
com investimentos no setor de aparelhos eletrônicos. 
Em vez de uma abordagem direta, portanto, Perlman 
fez um roteiro inverso partindo da agressiva meta fi
nal de financiamento. Calculou que o valor da Web
TV dispararia se conseguisse o apoio de pelo menos 
uma grande fabricante de aparelhos eletrônicos. Fe
chou o foco, então, em Sony e Philips. Uma vez con
cluída a árdua negociação para convencer essas gi
gantes, voltou a dirigir sua energia à frente financeira. 
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momentum ou um senso de inevitabilidade. Em ou
tras esferas, uma unanimidade aparente pode conven
cer aliados indecisos a aderir à causa e intimidar gente 
que poderia fazer oposição caso a campanha pareces
se vulnerável. 

Em situações nas quais a informação pode mo
bilizar oponentes ou oportunistas, seja discreto até 
ter conseguido um progresso expressivo. Um clássi
co exemplo envolve o desafio de reunir terrenos su
ficientes para um grande empreendimento imobiliá
rio. Se vazar informação sobre o estado de cada ne
gociação isolada, o risco de que donos de imóveis di
ficultem e encareçam as coisas pode disparar. 

6. Aprender e se adaptar. Decisões sobre a for
ma da campanha e sua execução são inerentemente 
iterativas. Embora tenhamos apresentado os passos 
sequencialmente, ao longo do processo novas infor
mações virão à tona, as outras partes vão reagir aos 
fatos e alinhamentos e circunstâncias podem mudar. 
É preciso avaliar continuamente sua posição e estar 
preparado para atualizar estratégia e táticas. Para 
uma campanha de negociação eficaz, o certo é pensar 
de forma estratégica, mas agir de forma oportunista. 

De acordos isolados a campanhas 
Para a maioria dos especialistas e dos manuais popu
lares de negociação, o acordo isolado é a unidade 
de análise. Essa gente esmiúça padrões de comuni
cação, decisões táticas e fatores que influenciam o 
resultado de uma abordagem direta, como sexo ou 
cultura. Uma campanha de negociação também 
exige esse conhecimento analítico e comportamen
tal, mas como um elemento a mais de uma aborda
gem mais ampla e estratégica. 

Quando a unidade de análise deixa de ser um 
acordo avulso e passa a ser uma campanha em vá
rias frentes, o foco muda de táticas na mesa de nego
ciação para um processo que pode se desdobrar por 
meses ou anos. Ir negociar diretamente com alguém 
com poder para decidir muitas vezes faz sentido. Às 
vezes, contudo, montar e executar uma campanha 
de negociação pode ser muito mais eficaz. Em mui
tos casos, é a única saída. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 11, p.66-74, nov. 2012.




