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É rotina para o americano William Ury, de 49 anos, reunir-se com executivos de alto escalão de 
grandes organizações multinacionais para mediar ou arbitrar desavenças em negócios. 
Reconhecido como um dos mais famosos especialistas em negociação e administração de 
conflitos, ele, que também leciona na Universidade de Harvard, nos EUA, trabalha há 27 anos 
tentando apaziguar ânimos e levar empresas ao consenso, e evitando o desperdício e a demora 
que guerras judiciais podem trazer à saúde financeira do meio corporativo. Ganhou fama e 
notoriedade, e um de seus livros ("Getting to Yes") já vendeu 5 milhões de exemplares em 20 
anos.  
 
Ury cobra de US$ 3 mil a US$ 4 mil por uma manhã de palestra sobre o assunto. Cada executivo 
participante desses programas desembolsa entre US$ 400 e 700 dólares por quatro horas de 
conferência. Às vezes, há lista de espera. Na última semana, o guru e professor de Harvard veio 
ao Brasil, a convite da HSM, para comandar o seminário "Instrumentos Práticos para Conduzir 
com Êxito o Processo de Negociação".  
 
Ele tem viajado pelo mundo todo para dar conselhos a presidentes, diretores e gerentes de 
empresas sobre o quanto é importante "se imaginar dentro dos sapatos dos outros, mesmo que o 
seu pé seja de tamanho diferente". E de onde Ury tira tanta experiência, a ponto de ser 
considerado um guru?  
 
O professor faz questão de desfazer a visão glamourizada de sua profissão.  
 
"Faço um tipo de trabalho de Robin Hood", compara. Pelas palestras e conferências, Ury cobra 
muito bem, mas ressalta que o que lhe dá maior prazer é a peregrinação que faz, gratuitamente, 
como voluntário da Organização das Nações Unidas (ONU): ele visita países e auxilia na 
intermediação de conflitos que ameaçam a qualidade de vida e até a sobrevivência de civis.  
 
Essa ação gratuita é sua maior fonte de aprendizado. Ele conversa com sindicalistas, políticos, 
governadores, presidentes, parlamentares, jornalistas e líderes dos mais variados movimentos. 
"Minha paixão é evitar guerras", explica Ury, que atualmente tenta conciliar o presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez, e seus opositores. Já foi cinco vezes a Venezuela nos últimos dez 
meses, com despesas pagas pela ONU. Já esteve no Oriente, tentando levar turcos e curdos ao 
diálogo, e mediou conversas entre russos e americanos. Tentou promover o diálogo de paz entre 
Sudão e Etiópia e, nos anos 90, na dissolução da União Soviética, lá estava ele, entre russos e 
chechenos.  
 
Bem-humorado, calmo e brincalhão, o professor de Ha rvard é zeloso e repudia uma postura de 
dono da verdade. Faz questão de dizer, em português, que "humildade" é o principal instrumento 
de seu trabalho e que, nos conflitos que tem com a filha caçula, de cinco anos - que ninguém se 
engane -, é sempre ela quem ganha. .  
 
Ury diz amar a carreira que escolheu, mesmo sentindo-se abalado com as perdas que a 
diplomacia mundial sofreu nos últimos dias. "Conheci o embaixador Sérgio Vieira de Mello durante 
minhas viagens. É uma perda irreparável", lamentou. "Meu trabalho é desgastante. Envolve muita 
emoção, raiva, medo, diversos sentimentos, e estou no meio disso. Mas, ao mesmo tempo, sinto 
que uma imunidade me protege", observa. "É uma boa profissão e basta olhar o que acontece no 
mundo para ver que nela não há desemprego", brinca.  
 
Trajetória - O mais importante para se chegar a um acordo, ensina o professor, é saber ouvir e 
tentar se imaginar no lugar do outro. "As pessoas ouvem muito pouco." A carreira de Ury teve 
início nos anos 70, quando era um universitário de Harvard, do curso de Antropologia.  
 



Convicto de que pretendia trabalhar com questões de paz, ele buscava estágio na intermediação 
de questões simples. Um juiz lhe deu a chance e ele começou tentando resolver conflitos como 
atraso de aluguel de moradia, descontentamento de consumidores em relação a lojas e a 
produtos.  
 
Com a experiência obtida, conseguiu trabalho como árbitro entre o sindicato patronal e 
trabalhadores das indústrias produtoras de carvão e minas. "Havia ameaças de bombas, prisões, 
clima tenso", lembra. Os operários reclamavam da injustiça de gerentes e abuso de poder. "Fiquei 
três meses dentro das minas com os operários, para entender o que sentiam. Aprendi muito. Foi 
assim a minha iniciação."  
 
Mas ele aproveita a conversa para chamar a atenção de profissionais. "A negociação é hoje uma 
habilidade reconhecida como uma das mais importantes no meio corporativo." No Brasil, várias 
escolas formadoras de homens de negócios, como Ibmec e BSP, lançaram programas de formação 
executiva dessa natureza, tanto com viés comportamental, quanto com especialização em 
arbitragem.  
 
Para Ury, esse é um caminho sem volta e característico dos tempos atuais. Há milhares de escolas 
que incluíram o tema de árbitro e mediador de conflitos na educação infantil. "Já existem meninas 
e meninos que têm o papel no grupo de levar ao acordo os integrantes em possíveis 
divergências." Segundo ele, cada vez mais o executivo terá de ser hábil em ouvir, administrar 
conflitos e aprender. E terá de ser desprendido. "Já visitei a região do Xingu, na Amazônia, para 
aprender com eles os métodos de resolução de conflitos."  
 
Segundo o professor, o movimento chamado de Justiça Restaurativa vem aumentando nos 
Estados Unidos. Entre outros aspectos, eles buscam inspiração nos rituais de compensação e 
pedidos de desculpas que algumas tribos antigas fazem. Essa tendência leva, por exemplo, jovens 
infratores a compensar a sociedade com trabalho, ser incluído em rituais de reintegração e a levá-
los, quando recuperados, a integrar júri popular de outros que venham a cometer ações ilícitas 
que eles já tenham praticado.  
 
"A sociedade mudou. Antes, o pai dizia 'quero assim' e pronto. Hoje, mesmo as famílias têm de 
negociar. Muita gente na sociedade não tinha voz, e agora tem. Por isso, negociar é um trabalho 
que se faz mais com a orelha do que com a fala", diz. "O conflito é algo humano, de todos os dias, 
não necessariamente mal."  
 
Em sua profissão, diz Ury, sente uma mistura de papéis. "Sou terapeuta, advogado, diplomata." 
Para recuperar o fôlego, o executivo, casado com uma brasileira, vive nas montanhas, nos EUA. 
Lá caminha, contempla a paisagem, e descansa.  
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