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No início da minha carreira de negociador, me envolvi em uma missão como mediador em uma 
mina de carvão. A situação era complicadíssima. Constantemente, os mineiros faziam greve, 
havia ameaça de bomba e as pessoas andavam armadas. Metade dos funcionários havia sido 
demitida e o sindicato nacional achava que haveria uma grande greve nacional porque havia um 
enorme conteúdo emocional envolvido. Ninguém subia à galeria para poder fazer uma negociação 
ponderada.  

Éramos dois para acalmar a situação, eu e um colega. Mas a situação parecia se perder: nós nem 
conseguíamos fazer com que a diretoria da mina e nem que o sindicato se sentasse em volta de 
uma mesa para, pelo menos, dar início a uma conversa. Depois de muito tentar, finalmente 
conseguimos reuni-los em uma sala e fazê-los chegar a um acordo. 

Ufa! Tudo resolvido! É isso que você está pensando, não é? Mas nem de longe a situação se 
resolveu, mal terminamos um problema e já apareceu um maior: cada representante tinha que 
voltar a sua mesa de negociação interna, a diretoria da mina, por exemplo, tinha que explicar o 
resultado da negociação ao seu pessoal e o representante do sindicato tinha que explicar o acordo 
ao sindicato de mineiros, que iriam votar para ratificar o acordo. Todos achavam que isso seria 
automático e sem maiores problemas. Eis, então, que para a surpresa de todos, em unanimidade 
os mineiros rejeitaram o acordo. Disseram um sonoro e claro "não" para o resultado das 
negociações. Isso chocou todo mundo.  

Agora, pensando friamente, por que nos chocamos? Alguém da liderança, que representava os 
dois lados na reunião, havia envolvido os interessados no processo de resultado do acordo? Havia 
tanta desconfiança com relação a direção que embora sabendo que o acordo era melhor do que o 
que tinham antes, os mineiros acreditavam ter algum truque ali, que alguma coisa estava sendo 
escondida. Logo, a opção mais segura foi rejeitar. 

O erro que às vezes cometemos em uma negociação assim é que nós não subimos à galeria, não 
nos distanciamos de nossos impulsos e emoções naturais, a gente se concentra tanto na interação 
que não vemos o quadro todo. E não percebemos que temos de ter uma visão geral. Então, em 
um caso assim, a primeira coisa é ver quem são as partes envolvidas e depois envolver as partes 
que não estão sentadas à mesa, mas que se não forem envolvidas na negociação podem sabotar 
os resultados mais tarde. 

Entre os antigos samurais, os discípulos eram instruídos a olhar para o oponente como se ele 
fosse uma montanha distante. Musashi, o mais grandioso dos samurais , dizia que isso era uma 
"visão distanciada de coisas próximas". Esta é a visão que se tem da galeria, e que pode salvar 
sua negociação, principalmente se ela envolver mais de duas partes. 
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