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Negociações Internacionais - Oportunidades e Desafios

o objetivo deste trabalho é analisar como são feitas as interações entre as diferentes

culturas do globo, e propor métodos para melhorar e tomar mais eficiente as

negociações entre elas. Analisaremos a evolução que ocorreu nas últimas décadas

acerca das relações interculturais, os fatores que alavancaram rapidamente a criação

da chamada aldeia global, e a necessidade de negociarmos cada vez mais com povos

e culturas diferentes.

Após isto, faremos uma reflexão sobre as tendências que a globalização trará nos

métodos de negociar e produzir bens e serviços. Discorreremos também sobre as

origens e função atual da OMC, que é uma organização mundial que regulamenta o

comércio entre seus países membros. Com importância cada vez maior, ela se

apresenta como órgão regulamentador das transações internacionais, abordando

tópicos como "dumping", tarifas alfandegárias, subsídios e outros.

Apresentaremos em seguida nuances sobre diferenças culturais, que podem tanto

facilitar como acabar sumariamente com uma negociação, dependendo do grau de

preparo dos negociadores. Este ponto é fundamental para tentarmos abordar como as

pessoas são estimuladas para trabalhar, o que procuram quando negociam e quais os

pontos que devemos observar quando negociamos globalmente.

Para fundamentar estes tópicos, estaremos utilizando algumas teorias de autores

consagrados, que procuraram explicitar os principais fatores motivacionais e como

lidar com cada um destes fatores.

Discorreremos sobre algumas técnicas de negociação, e apresentaremos algumas

metodologias para tomá-la mais eficiente, tentando aplicá-la em um contexto

multicultural e universal.

Finalmente apresentaremos um caso recente de negociação no panorama

automobilístico mundial, que tem por ambição alavancar duas das maiores empresas

- 1-



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

automotivas do globo. O objetivo não será discorrer sobre a negociação propriamente

dita, e sim sobre as sinergias alcançadas a partir da negociação. Observamos com este

caso que uma negociação bem feita é aquela cuja ambas as partes saem beneficiadas,

criando-se bases para um relacionamento a longo prazo. Nesta união, fica

evidenciado que as duas empresas saem fortalecidas. Observaremos que o efeito da

torta fixa não se aplica. No seu lugar, surge a negociação integrativa, onde ambos os

lados podem sair beneficiados (diferente do jogo ganha-perde).

Outro caso que será analisado diz respeito à união da Xerox (americana) com a Fuji

(japonesa) no Japão. Esta união é bastante singular, pois foi concebida para ser

inicialmente apenas um escritório de representação da Xerox americana.

Passado algum tempo, mostrou-se essencial para a estratégia de recuperação da

Xerox frente ao avanço japonês nos Estados Unidos. Grande parte do sucesso desta

união deve-se ao respeito que a Xerox sempre teve com sua parceira, à autonomia que

sempre caracterizou o trabalho da empresa no Japão, e ao profundo senso de parceria

que caracterizou uma das alianças mais bem sucedidas do mundo.

Se ao se preparar para negociar com alguém de outra cultura, o leitor deste trabalho

também tentar entender como e porque esta pessoa negocia, quais são seus estímulos

e maneira de enxergar o mundo, além do que o motiva, o objetivo deste trabalho

estará cumprido.

-2-
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A importância de reconhecer as diferenças

Em um mundo de "global business" e grandes impérios, os negociadores percebem

cada vez mais a necessidade de legitimar o apoio da parte com a qual se está

negociando para garantir o sucesso da organização. Não cabe mais a idéia simplista

de que a arte de negociar é exclusiva de uns poucos privilegiados, muito menos de

que a maneira pela qual isto é feito deve ser a mesma, independente de quem está

sentado do outro lado da mesa.

Verificamos que o negociador moderno possui características mais participativas,

mantendo uma relação de troca com seus colegas, envolvendo-os nos seus objetivos e

alavancando a organização através de um processo de troca mútua.

Desta maneira, o acordo entre as parte flui mais naturalmente, além de possibilitar

trocas futuras, igualmente benéficas para ambos os lados. Ao entendermos como e

porque a outra parte negocia, tomamo-nos mais hábeis para conseguir acordos mais

rápido, sem causar constrangimentos, ou a idéia de que algum lado saiu lesado

durante a troca.

No caso da negociação envolver pessoas pertencentes à culturas diferentes, a situação

é um pouco mais complicada. Nestes casos, o que parece óbvio para uma das partes

pode parecer estranho ou até mesmo ofensivo para o outro lado.

Na maioria das situações em que temos diversas culturas envolvidas na discussão, o

choque cultural acontece, aparecendo tanto em situações cruciais da negociação

quanto em situações triviais, como por exemplo postergar a reunião para dedicar-se

mais tempo à família. Isto ocorre porque o que é visto como uma virtude em algumas

culturas, é sinal de fraqueza ou desrespeito em outras. Por isto é tão importante

compreender o máximo possível o ambiente cultural do outro lado, para adaptar-se a

ele sem comprometer o negócio.
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Extrapolando os fatores unicamente técnicos da negociação, podemos entender como

o outro lado pensa e quais são suas prioridades e valores. A visão global da

negociação nos permite avaliar melhor a rede de fatores que norteiam a conclusão da

transação. Por isto a análise humana do contexto que estamos trabalhando é tão

importante. Obviamente custa muito menos se prevenir quanto a futuros embaraços

do que tentar remediar uma situação constrangedora. Tanto é que a utilização de

mediadores que conheçam bem ambas as culturas é uma ferramenta cada vez mais

utilizada por empresas quando negociações fundamentais são conduzidas sem o

devido conhecimento da cultura da outra parte.

Nestas ocasiões, este profissional pode filtrar possíveis ofensas feitas sem o prévio

conhecimento de quem as faz. Da mesma maneira, esta pessoa pode traduzir melhor

alguma idéia que em um idioma universal (inglês por exemplo) pode causar algum

tipo de mal entendido. Estes mal entendidos geralmente criam problemas futuros,

culminando por minar a confiança entre os parceiros.

Para exemplificar isto, citamos uma passagem que aconteceu em uma empresa de

autopeças pertencente a um grupo multinacional europeu.

Antes da vinda em massa de montadoras que se instalaram no Brasil no começo dos

anos 90, o "staff" da companhia estava acostumado a lidar exclusivamente com as

quatro grandes montadoras que estão no Brasil há mais de três décadas: Volkswagen,

Ford, Fiat e General Motors.

Sem conhecer bem a cultura japonesa, fizeram uma reunião com uma grande

montadora daquela nação nas instalações da referida empresa. Esta montadora estava

com planos de montar uma fábrica no Brasil, e sondava possíveis fornecedores. Até

hoje os executivos desta empresa estão perplexos com os rumos que tomaram a

negociação. Eles não entenderam bem o que houve de errado.

A única certeza deles é que o diretor comercial desta montadora sentiu-se

extremamente ofendido quando um alto executivo da fábrica de autopeças, tentado

parecer amável, sorriu para ele.

-4-
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Este gesto foi interpretado como sarcástico e ofensivo, feito em um momento

inoportuno, logo após este diretor ter feito uma pergunta aparentemente irrelevante. O

fato culminou com a retirada da missão japonesa antes do término da reunião. Estes

executivos mostraram-se profundamente insultados e só voltaram a estabelecer

contato quase dois anos depois das suas operações terem começado no Brasil.

A montadora fechou o negócio com o concorrente da indústria onde houve o mal

entendido. Este concorrente recebeu a comitiva japonesa com bandeiras do Japão, da

montadora em questão, e o mais importante: um mediador que conhecia

profundamente a cultura japonesa e que foi presença obrigatória em todas as

reuniões. Além de participar destas reuniões, esta pessoa deu algumas dicas de como

se comportar na mesa com os negociadores japoneses, quando lhes dirigir a palavra e

quais as palavras que não deveriam ser pronunciadas em hipótese alguma.

Mesmo possuindo melhores atributos para serem escolhidos como fornecedor, a

empresa que não se preparou adequadamente acabou por perder o negócio.

Atualmente, sempre que participa de negociações estratégicas, esta empresa utiliza

sua competência internacional, convocando seus executivos de outras partes do globo

para participarem das negociações. Deste modo, a transação é conduzida na presença

de um negociador que conhece bem a cultura envolvida.

Este procedimento tem-se mostrado bastante útil. As negociações são mais rápidas

porque são legitimadas por todas as partes de uma só vez, Além disto são abertos

canais de comunicação mais facilmente. Os acessos tornam-se mais fáceis e os atritos

menores.

Esta nova estratégia foi vista pelas montadoras como um esforço adicional para

estreitar os relacionamentos entre os parceiros, que negociam em muitos casos na

língua materna dos executivos das montadoras.
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A Globalização no processo de negociação

Mas porque se tornou tão importante ter esta consciência global? Quais os fatores que

mudaram o contexto das negociações nas últimas décadas, exigindo cada vez mais

uma presença global em linha com uma atuação local das empresas? Nos parágrafos a

seguir tentaremos abordar este tema e relacionar estas mudanças com a necessidade

de adaptação dos negociadores modernos.

Segundo Levitt, "Indiscutivelmente, existe uma força poderosa que está guiando o

mundo em uma direção comum, e esta força é a tecnologia. Ela tornou acessíveis

comunicações, transporte e viagens. Ligou pessoas isoladas, que se tornaram

desejosas de modernidades antes impossíveis de se conseguir. Quase todos em

qualquer lugar ficam desejosos das coisas que ouviram, viram ou experimentaram

através das novas tecnologias." (LEVITT, 1983 in ENIS, 1995, p. 53).

Como resultado, temos uma nova realidade de negócios, que fez emergir os mercados

globais. Por conta disto, ouve-se falar cada vez com mais freqüência em globalização.

Não que este processo seja algo recente. Basta lembrar-nos da Grande Depressão de

1930, ou da crise do petróleo de 1970, ou ainda que antes de 1914, o total do fluxo

monetário que saiu da Grã-Bretanha foi de aproximadamente 5% do PIB daquele

país, comparado com 2 ou 3% do Japão na década de 90.

A diferença é que com a diminuição excessiva dos custos de comunicação e

transporte, as trocas existentes entre empresas de diferentes nacionalidades

aumentaram consideravelmente, demandando cada vez mais profissionais hábeis para

tratar com pessoas do globo todo.

Podemos entender a globalização como um processo social que atua modificando a

estrutura política e econômica das sociedades, ocorrendo em ondas, com avanços e

retrocessos. (A GLOBALIZAÇÃO e a nova ordem mundial).
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Desta maneira, podemos identificar pelo menos quatro grandes processos de

globalização já ocorridos na história:

• O processo do Império Romano, que através da força buscava formação de um

grande império no mundo conhecido até então,

• O processo da época das grandes descobertas marítimas dos séculos XIV e XV,

quando se desvendaram novos continentes e foram abertos os caminhos para a

Índia e China,

• O processo do período pós-guerras napoleônicas do século XIX, quando ocorreu a

colonização européia da África e Ásia, além do tratado de livre comércio entre

França e Inglaterra,

• O processo ocorrido no período posterior à Segunda Guerra mundial, atingindo o

ápice com o colapso do socialismo no período de 1989 a 1991.

Para que tenhamos uma compreensão correta deste fenômeno, temos que fazer a

distinção entre globalização, interdependência e globalismo1
. A interdependência é

uma condição, ou estado atual que pode tanto estar em ascensão (como a partir do

final da Segunda Guerra Mundial), ou em declínio (como durante a Grande

Depressão de 1930). (KEOANE E NYE, 2000).

Já o globalismo, envolve redes interdependentes de trabalho, existentes

necessariamente em vários continentes. A relação destas redes ocorre através de

fluxos de capital e bens, informações e idéias, e até mesmo pessoas.

O termo globalização ou deglobalização refere-se ao aumento ou diminuição

(respectivamente) do globalismo.

Como a interdependência refere-se a uma situação caracterizada por efeitos

recíprocos entre vários países ou entre entidades em países distintos, conclui-se que

globalismo é um tipo de interdependência, porém com duas características peculiares:

a existência de uma rede múltipla de relações, ao invés de um relacionamento entre
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dois únicos parceiros', além da rede de relacionamentos ser "global", ou seja,

incluindo vários continentes, e não apenas redes regionais.

Ao contrário do que se pode pensar a princípio, globalismo não implica

necessariamente em universalidade. Para exemplificar, podemos tomar como

exemplo a Internet, que é utilizada por aproximadamente 25% da população dos

EUA, e é quase que desconhecida em alguns países do sul da Ásia.

Como a maioria da população mundial não possui ao menos telefone, e centenas de

milhões vivem em vilas isoladas com ligações mínimas com o mercado global, fica

evidente que a globalização leva a um aumento entre os desníveis, entre a riqueza e a

pobreza, não implicando em homogeneização ou equidade. Pelo menos, não para

todos.

Outra constatação é que apesar de ser relacionada na maioria das vezes com fatores

econômicos (trocas de bens, serviços, capital, informação e percepções), a

globalização e interdependência possui diversas outras dimensões, tais como:

• Globalismo militar, onde a força, ou a ameaça de utilizar-se da força é utilizada.

Um exemplo claro é a Guerra Fria, quando presenciamos um equilíbrio de terror,

com os blocos liderados de um lado pelos americanos e de outro pelos soviéticos.

• Globalismo ambiental, no qual o transporte a longa distância de materiais por ar,

mar ou ainda o transporte de material orgânico acaba por impactar o equilíbrio

biológico de determinado local. A rarefação da camada de ozônio que envolve a

Terra é um exemplo deste tipo de globalismo, assim como a disseminação da

AIDS no mundo inteiro.

• Globalismo social e cultural, que envolve movimentação de idéias, pessoas,

imagens e informações. Como exemplo temos a disseminação das religiões, ou a

1 Tradução do termo globalism no original do autor
2 Para exemplificar, Keoane e Nye citam a relação econômica e militar entre os EUA e o Japão como
interdependentes. Esta relação, entende-se como interdependente, mas não pode ser chamada de
globalismo
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difusão do conhecimento científico. Neste tipo de globalismo, ocorre a imitação

das práticas e instituições de uma cultura por outra.

Observamos também que nesta última onda de globalização, ocorrida posteriormente

à Segunda Guerra mundial, ao integrar-se os mercados em nível mundial, o papel do

Estado moderno é posto em xeque. Paulatinamente este papel toma-se inútil, com o

surgimento de uma revolução mundial nos planos de produção, produtividade e

nqueza.

Uma das provas mais inquestionáveis da quebra de barreiras nacionais é a Internet.

Através do computador é possível comprar um produto em países do outro lado do

globo, se comunicar com praticamente qualquer pessoa e obter produtos e serviços

com uma facilidade jamais vista. Obviamente não é só o horizonte de oportunidades

que foi ampliado. A constatação de que fazemos parte de uma comunidade global

também alterou os meios de se negociar. Não se pode ignorar mais as diferenças

culturais, sob pena de perder um cliente potencial.

Notamos que o fato realmente novo neste globalismo moderno refere-se à intensidade

das redes de relações, com conseqüências quase sempre imprevisíveis (haja vista a

crise Asiática de 1997, ou a crise do petróleo que estamos atravessando no segundo

semestre de 2000).

Sentimos este efeito quando nos damos conta de quanto estão interligados os

mercados nacionais e internacionais, ou da facilidade de movimentar bilhões de

dólares por computador em alguns segundos (como ocorre nas Bolsas de todo o

mundo). (CALDAS, 1999).

A globalização deixa claro para as pessoas o senso comum de que existe atualmente

uma interdependência entre quase todas as partes do globo. Não se pode mais analisar

uma cultura, ou uma economia sem estudá-la como parte integrante de uma rede
global.

Vale à pena ressaltarmos que apesar das distâncias praticamente não representarem

obstáculo algum quando ser trata de fluxos de idéias, capital ou o que quer que possa
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ser transportado por via eletrônica, ela ainda representa um grande problema a ser

solucionado quando o assunto é o fluxo de objetos feitos de átomos.

Obviamente, nestas situações o transporte torna-se mais rápido, mas isto não significa

que não é custoso, ou não apresenta grau de dificuldade para serem enviados de uma

parte do globo para outra.

Observamos também que há um paradoxo nas conseqüências do globalismo. Se por

um lado há uma maior integração entre os povos que fazem realmente parte da aldeia

global, por outro a distância que os separa daqueles que não têm acesso às

informações e inovações tecnológicas aumenta consideravelmente.

Outro grande problema que não deve ser esquecido refere-se ao que Keoane e Nye

chamam de distâncias culturais, bastante importante na análise que pretendemos

conduzir ao longo deste trabalho. (KEOANE E NYE, 2000).

Ou seja: apesar do fluxo de informações e idéias ser praticamente instantâneo, o grau

de entendimento ou aceitação destes conceitos depende da variação existente entre

atitudes e expectativas das pessoas. Idéias perfeitamente aceitas em uma cultura

podem apresentar grande resistência em outra. Mesmo quando tratamos da mesma

cultura, há diferenças de conceitos quando analisamos faixas etárias ou mesmo

regiões diferentes que compõem a mesma cultura.

Percebemos que este globalismo não é homogêneo, pois ele varia de continente,

localidade e até mesmo assunto abordado. Outra conclusão bastante relevante é a

constatação de que o globalismo não significa que as pessoas perderam sua

identidade cultural. Pelo contrário: não é porque um chinês bebe Coca Cola, ou um

russo come sanduíche no Me Donald s que estes estão convergindo para uma cultura

ocidental.

Na verdade, diversos ensaios mostram que existe uma tendência para

enfraquecimento da cultura Ocidental (americana). O que observamos é que as

pessoas reafirmam cada vez mais sus raízes genealógicas, mantendo as tradições das

suas famílias, porém sem abrir mão das facilidades encontradas em outras culturas.

Deste modo, é imprescindível esta adaptação cultural, para que um negociador não
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ofenda a outra parte quando estiver discutindo sobre um possível negócio, conforme

já foi citado.
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Tendências da globalização nos meios produtivos

No início da década de 80, alguns autores como Theodore Levitt propuseram uma

abordagem na qual os mercados globais demandariam por produtos padronizados em

escala mundial. Seguindo esta linha de raciocínio, as organizações globais se

beneficiam com aumentos significativos de economia de escala, distribuição,

marketing e gerenciamento. Os preços dos produtos globais também cairiam, parte

devido ao aumento da concorrência e parte devido ao ganho citado acima. (LEVITT,

1983 in ENIS, 1995).

Como conseqüência, a rapidez desta nova realidade faria com que os produtos de

última geração fossem pisBonibilizados quase simultaneamente no mundo todo. Não

haveria mais sentido em ter-se produtos defasados em até 10 anos nos países menos

desenvolvidos.

Já as companhias multiiiâeionais, que operam em vários países e ajustam seus

produtos e práticas a cada um deles, a preços relativamente altos, cederia lugar às

corporações globais. A maior diferença em relação às empresas globais refere-se ao

fato de que nestas, o mundo inteiro é visto como uma entidade. Seus produtos são os

mesmos em todos lugares.

Cria-se então o paradoxo: O mesmo país que pede ao mundo para respeitar suas

individualidades, insiste na absorção de bens modernos, serviços e tecnologias. O que

estes autores defendem é que prevaleceria o desejo das coisas mais avançadas que o

mundo pode produzir e vender, com qualidade e confiabilidade ao menor preço.

O desejo e necessidades mundiais tornar-se-iam irrevogavelmente homogeneizados.

Automóveis, aço, produtos químicos, petróleo, cimento, computadores, bancos,

companhias de seguro, telecomunicações e farmacêuticos, tenderiam a se

padronizarem, bem como bens de consumo: Mc Donald's, Sony, Levis, Coca Cola,

Revlon e tantos outros reconhecidos pela sua qualidade e preço no mundo todo.
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Ocorreria uma mudança de foco, onde o sucesso na competição global direcionar-se-

ia na eficiência da produção, distribuição, marketing e gerenciamento, focando

obviamente no preço de venda, que é a palavra chave neste novo contexto.

As novas organizações entenderiam todas as necessidades de competitividade em um

mundo global e nacional, e se direcionariam constantemente para baixas de preço

através da padronização do que vende, tratando o mundo como composto de poucos

mercados padrões, ao invés de muitos mercados customizados localmente.

É claro que os carros continuam a ser vendidos com direção no lado direito no Japão

ou Inglaterra. Segundo estes autores, isto não significaria que os padrões fossem

modificados, apenas adaptados. Se uma companhia mantém os preços em queda com

qualidade e confiabilidade em alta, mantendo uma razoável preocupação com a

adaptabilidade, os clientes prefeririam seus produtos mundiais padronizados.

Já na década de 90, outros autores como Michael Solomon defendem que existe um

argumento oposto à globalização (aqui entendido como produção em massa de bens

padronizados), afirmando que a flexibilidade da automação possibilitará a produção

contínua de diversos produtos com características diferentes sem parar o processo

manufatureiro. (SOLOMON, 1996).

Deste modo pode-se pensar em produtos customizados sem sacrificar a economia de

escala advinda de longas produções e padronizações. Tecnologias de CAD/CAM,

robótica e outras possibilitariam pequenas plantas próximas do seu mercado

consumidor a serem tão eficientes quanto as de grande escala localizadas afastadas.

A economia de escopo desta forma dominaria a economia de escala, habilmente

desenhadas para as grandes ou pequenas fábricas produzirem grande variedade de

produtos customizados a baixos custos.

Observamos que o dilema "padronizar x personalizar", dimensão estratégica de suma

importância na condução dos negócios da empresa, fica notadamente exposto quando

comparamos os pensamentos dos dois autores, e conforme se pretende concluir, o

meio ambiente e a época em que os autores estão inseridos resultam em propostas

diferentes para o tema, pois Levitt escreveu sua obra na década de 80, quando
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computadores, Internet, flexibilidade de produção e processos de qualidade eram

conhecidas por um número ínfimo de pessoas. Já Solomon apresentou seu trabalho na

década de 90, quando todas as técnicas conhecidas atualmente para baixar custos de

produção sem perda de competitividade já eram conhecidas de grande parte das

empresas.

Qualquer que seja a corrente que o leitor se identificar, lembramos que as barreiras à

globalização ocorrem por toda parte.

Na Europa por exemplo, a transferência de tecnologia e dados através das fronteiras

do Mercado Comum Europeu são restritas por impedimentos legais e financeiros.

Nos EUA ocorre a elevação de barreiras tarifárias de acordo com suas necessidades.

Outros casos similares são observados em maior ou menor escala pelo mundo todo.

Mesmo os fatores culturais, já analisados anteriormente, contribuem bastante para

que estas barreiras sejam bem mais dificeis de serem rompidas do que as barreiras

fisicas das distâncias que separam os diversos pontos do globo.

Apesar disto, a história provou que estes impedimentos são perecíveis no médio

prazo, pois nenhuma nação por mais paternalista que seja deseja tomar-se isolada do

resto do mundo, visto que isto acarreta em um sucateamento das empresas locais, que

deixam de se preocupar em atingir níveis internacionais de qualidade e

competitividade, amparadas por dispositivos legais que as protege.

Como conseqüência, a população destas nações, obrigadas a comprarem produtos

mais caros de menor qualidade, pressionam seus governos até que as fronteiras

acabem paulatinamente sendo baixadas. A grande ameaça é que estas barreiras

demorem muito para serem derrubadas, e geralmente quando isto ocorre é feito sem

um estudo apropriado do impacto nas empresas nacionais.

Desta forma, as poucas empresas nacionais que resistem à abertura são vendidas ou

obrigadas a associarem-se a multinacionais.

Sem entrar no mérito da questão do capital estrangeiro ser ou não maléfico para a

economia do país, o que observamos é que o mesmo governo e empresários que

levantam a bandeira do nacionalismo irracional são os principais responsáveis para
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que no médio prazo as empresas globais (ou multinacionais, como o leitor preferir)

acabem por dominar a economia do país.
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o Comércio Mundial e a Organização Mundial do Comércio

Não se pode falar em negociações internacionais sem mencionarmos a OMC, que

representa o fórum internacional de comércio onde as diversas nações tentam resolver

suas diferenças.

A Organjzação Mundial do Comércio é resultante do GATT (General Agreement on

Tariff and Trade).

Sua origem remonta ao período imediatamente anterior ao término da segunda guerra

mundial, quando os representantes dos países mais influentes da época reuniram-se

para estudar propostas de reestruturação do sistema econômico e financeiro

internacional, então destroçados pela guerra.

Neste âmbito de reestruturaçãe econômica e financeira mundial havia a intenção de

se criar a chamada OIC (Organização Internacional do Comércio).

Esta instituição foi criada, porém não obteve a aprovação dos principais países do

mundo, representados pelo Congresso Norte Americano e o congresso de vários

outros países. Por conta disto, houve um impedimento prático para que ela entrasse

realmente em vigor.

Sendo assim, a OIC não conseguiu prosperar, tendo em vista que os EUA eram um

dos grandes vencedores da 28 Guerra Mundial e sua aprovação era fundamental para o

funcionamento da instituição.

A resistência básica contra a OIC por parte dos EUA deveu-se ao fato desta
..•..>

~-i.

organização ter por objetivo liberalizar o comércio m~n.dial. Porém, às vistas dos
,~"

EUA, esta função não era cumprida com a intensidade necessária.

O pleito dos EUA era por uma liberalização maior do comercio mundial.

Isto faz sentido se lembrar-nos que eles eram os grandes vencedores da guerra, e

possuíam grandes quantidades de produtos para vender, a condições bastante

atraentes. Havendo um entreposto em cada país para entrada de mercadoria
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estrangeira, ter-se-ia um maior controle e maiores lucros dos países com melhores

produtos. A economia americana se consolidaria com fortes bases exportadoras, uma

vez que sua indústria como um todo havia aumentado enormemente a produção de

bens alavancado pelo consumo do período da guerra.

Uma vez que o congresso americano julgou que a liberação proposta não possuiria a

amplitude desejada, foi vetada a criação da OIC. Em virtude disto, houve nova

reunião em Havana na qual fragmentos da Carta de Constituição da OIC foram

utilizados para criação do GATT, desta vez ratificado pelo Congresso Americano.

Por ser apenas um acordo entre países, sem ter-se constituído em um órgão

internacional, a força dele fazer valer as suas decisões no âmbito mundial era muito

pequena, ou seja, ele não tinha forças caso um dos países não quisesse cumprir as

suas disposições.

Durante 48 anos o GATT tentou liberalizar o comércio mundial de mercadorias

através de acordos entre os países integrantes. Esta liberalização ocorria basicamente

através da diminuição de impostos de importação.

A partir da rodada Tóquio e da rodada Kennedy, o GATT começou a tocar em outros

pontos, como por exemplo, dumping, subsídio, salvaguarda e código de boa conduta,

além de tratar de barreiras não tarifárias".

Estas últimas são as mais sutis para impedir o livre comércio, pois são mais dificeis

de serem identificadas. É muito fácil detectar que um imposto de importação subiu de

20% para 25%, por exemplo. Entretanto quando se tem barreiras não tarifárias, como

a necessidade de apresentar uma licença ambiental para liberar alguma importação, é

mais dificil saber até que ponto a legislação interna daquele país é válida (protege

seus consumidores), ou feita exclusivamente para evitar a entrada de produtos

importados.

3 Barreira tarifária: Refere-se à aplicação de determinada porcentagem no imposto de importação de
dada mercadoria. Barreira não tarifária: Refere-se a regulamentos internos para impedir que
determinada mercadoria possa ser importada. Por exemplo: Dificultar o licenciamento de importação e
exportação para determinados artigos, através de requisitos sanitários, etc.
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A OMC propriamente dita é criada na Rodada do Uruguai para ampliar o âmbito do

GATT, fazendo-o abranger os temas citados. Deste modo, além de mercadorias

(GATT 94), incluiu-se o setor de serviços, o setor de propriedade intelectual, a

agricultura e o setor têxtil, que não faziam parte de mercadorias no âmbito do antigo

GATT. (COSTA, 1996).

A OMC entrou em vigor em l° de Janeiro de 1995, tendo sua sede em Genebra.

Através de um sistema de resolução de disputas, os assuntos tratados são negociados

e (geralmente) as decisões e recomendações dos painéis da OMC acatadas.

O Comitê de Resolução de Disputas da OMC funciona como uma arbitragem, onde

existem 3 paineiristas, dos quais 2 deles representam as partes (sendo indicados por

elas), e indicam o terceiro para compor o painel.

No final da negociação, é apresentada uma recomendação e não uma sentença, que

pode através de apelação, ser submetida à nova apreciação pelo órgão superior.

Depois disto, caso confirmada ou somente modificada, esta recomendação passa a ser

definitiva.

Deste modo, os países que não estão adequados à esta recomendação, negociam

buscando determinar um prazo para se adequarem à nova regra. Caso não entrem em

acordo quanto ao tempo necessário para a adequação, a OMC intervém para

estabelecer este prazo.

Se dentro do prazo estabelecido o país não cumprir a determinação da OMC, o outro

lado envolvido na questão tem direito a retaliação que se dá no mesmo setor onde

existiu o litígio entre as partes, ou em outro, desde que esta retaliação seja equivalente

ao prejuízo que a parte está sofrendo em função do outro país não estar cumprindo as

regras da OMC.

Visando estabelecer os limites de acordos econômicos, a OMC classifica as relações

entre os blocos econômicos segundo as formas de integração regional, conforme

citado abaixo:

• Primeiramente tem-se as chamadas zonas de livre comércio, ou livre circulação

de mercadorias. Nesta forma de integração um país pode vender suas mercadorias
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para outro, mas pode existir certos tipos de controle impostos, tais como a

necessidade de existir equilíbrio entre as importações e exportações dos parceiros.

As tarifas alfandegárias existem e não são necessariamente as mesmas de um país

para o outro.

• A segunda forma de integração regional acontece quando temos a chamada União

Aduaneira. Neste caso a principal diferença com a zona de livre comércio é a

existência de uma tarifa externa comum.

• Uma fase posterior à União Aduaneira é o Mercado Comum. O bloco que mais de

destaca mundialmente nesta categoria é a União Européia, que existe há mais de

uma década. Neste caso, além da livre circulação de mercadorias, ocorre a livre

circulação de pessoas, capitais e de estabelecimentos por todos os países

integrantes do bloco. Esta forma de integração atinge seu ápice quando ocorre a

união monetária e união da política exterior. Observamos que com o advindo do

Euro, a Comunidade Européia está caminhando neste sentido.

• A integração regional mais intensa que existe chama-se Confederação (de

Estados). Embora não exista ainda na prática, pressupõe que embora os diversos

Estados Nacionais sejam independentes, os mesmo teriam uma união quase total,

de todos os ramos do direito.
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Entendendo as diferenças culturais I
Uma vez discorrido sobre a importância de entender diferenças culturais e a força que

está ganhando o comércio internacional (inclusive criando-se um órgão supranacional

para lidar com este tema), propomos uma reflexão sobre as necessidades individuais,

que são próprias de cada ser humano, mas possuem características comuns caso

analisada em uma cultura particular.

Sendo assim, antes de sentar-se à mesa para negociar com outra cultura, necessitamos

entender que a hi~farquia das necessidade varia de acordo com a cultura. Deste modo,

as hipóteses que tentaremos comprovar são de que apesar de haver uma certa

similaridade comportamentalentre os negociadores, estas são influenciadas pelo meio

cultural envolvido, pela origem destas pessoas e pelo contexto em que a organização

está inserido em determinado momento.

Obviamente, deve existir verdades universais, que valem para todos os grupos

estudados. Na verdade, deve existir muito mais similaridades do que diferenças

nestas culturas.

A intenção desta parte do trabalho é identificar ambas diferenças e similaridades,

propondo maneiras eficazes de trabalhar de acordo com o contexto no qual a empresa

e o negociador estão inseridos.

Apesar de não definirem por si só as necessidades das pessoas, os fatores culturais

devem servir como indícios para se chegar em conjuntos de necessidades e/ou ações

que em maior ou menor probabilidade caracterizam determinada cultura.

Antes de avançar sobre o tema levantado acima, devemos caracterizar o que significa

cultura, apresentando algumas definições de estudiosos. Isto nos ajudará a entender

melhor as diferenças mencionadas sobre comportamentos e motivações em culturas

distintas.
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Segundo Santos, "cultura pode ser visto como uma preocupação em entender os

muitos caminhos que conduziram os grupos humanos às suas relações presentes e

suas perspectivas de futuro. Ela relaciona modos diferentes de organizar a vida social,

de se apropriar dos recursos naturais e transformá-los, conceber a realidade e também

expressá-la". (SANTOS, 1985,p. 7)

Segundo Triandis, uma das mais incisivas definições de cultura é dada por Herskovits

no livro Cultural Anthropology: "Cultura é a parte do meio ambiente feita pelo

homem". (HERSKOVITS, 1955 in TRIANDIS, 1994, p.1). Conforme o autor,

"cultura pode ser entendida como as tradições que nos dizem "o que funcionou" no

passado. Através dela aprendemos como as pessoas percebem, classificam, acreditam

e valorizam as coisas do seu ambiente. Descobrimos desta forma qual o meio único

no qual as pessoas enxergam seu ambiente social." (TRIANDIS, 1994, p. 1).

Outras definições dadas por, como a de que cultura é um programa de computador

que controla o comportamento ou o software da cabeça também contribuem para a

definição de cultura. (HOFSTEDE, 1997).

Dentro desse contexto, busca-se resposta para questões acerca do que pode levar a

maior produtividade e satisfação nas relações pessoais. Há respostas universais? A

motivação está limitada a aspectos culturais?

Reforçamos a crença na qual as teorias motivacionais e gerenciais são válidas em

todas culturas, porém precisam ser adaptadas para cumprir as necessidades de cada

uma delas, conforme discorreremos a seguir.
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Diversidades encontradas em contextos multiculturais

Estudos comprovam que empregados em cultura com alto distanciamento de poder

preferem que os gerentes ajam como líderes impositivos, decisivos e experts, e não

gostam de delegação de poder por parte dos líderes. Já outras culturas com baixo

distanciamento de poder, preferem líderes participativos nas soluções de problemas,

fazendo com que os liderados sintam-se sub-avaliados quando a decisão é tomada

sem que haja consulta do grupo.

Percebemos neste ponto um grande foco de tensões quando estes dois grupos se unem

para trabalhar em conjunto. Um gerente impositivo, que está acostumado a trabalhar

em ambientes com grande distanciamento de poder, uma vez transferido para

comandar empregados em um ambiente com baixo distanciamento de poder, pode

causar diversos atritos quando se relaciona com seus subalternos.

Estes se sentiriam ultrajados pela suposta falta de confiança do novo chefe nas suas

habilidades. Provavelmente haveria um boicote não declarado a este novo chefe, com

desfechos traumáticos para os dois lados. E o mais incrível nesta situação é que os

dois lados têm razão. Porém cada qual do seu ponto de vista.

Da mesma maneira, um gerente participativo em um ambiente de grande

distanciamento de poder pode levar seus subalternos à falsa conclusão de que ele está

mal preparado para assumir suas funções. Outra vez, o resultado é catastrófico.

Extrapolando estes conceitos para ambientes externos à organização, observamos as

mesmas tendências, onde as decisões tomadas requerem maior ou menor nível de

interação, agilidade nas tomadas de decisão, participação de um número maior de

pessoas para decidir, etc. Outra vez, o que é perfeitamente aceitável em uma cultura

pode parecer bastante estranho ou ofensivo em outra.

Se estes fatores forem levados em conta quando o negociador é capaz de reconhecer

estas diferenças, a adaptabilidade ao meio ocorre sem traumas para as partes, mesmo
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que aparentemente a posição do outro negociador não faça muito sentido para o

pnmeiro.

No livro Cultura Organizacional, Maria Ester de Freitas cita o exemplo de um

engenheiro recém formado que é admitido para trabalhar na General Eletric. Recém

formada no MIT\ esta pessoa apresentou-se no primeiro dia de serviço, vestindo seu

temo mais novo, anel de graduação, pasta de executivo de marca famosa, etc. Foi

cumprimentada por um supervisor idoso que lhe entregou uma vassoura e disse-lhe

para limpar o chão. Mesmo surpreso, o engenheiro cumpriu a tarefa, por tratar-se de

um novo emprego. Este trote expressa a mensagem "você pode saber bastante, mas

aqui seu vasto conhecimento precisa ser misturado com o íntimo conhecimento deste

lugar".

Apesar de ter sido mencionado com outro propósito, a passagem acima ilustra bem o

que o choque cultural pode representar se não for bem compreendido. (FREITAS,

1991,p.22).

4 Faculdade americana reconhecida pela excelência de ensino
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Teorias motivacionais I
A importância de discorrer sobre as teorias motivacionais é entender melhor como as

pessoas são motivadas, e consequentemente o que procuram quando estão

negociando, em termos de satisfação pessoal, senso de dever cumprido, noção de ter

realizado um trabalho que lhes agregou valor, etc.

A seguir discutimos algumas teorias importantes que tratam do assunto, apontando as

principais críticas elaboradas por autores que valorizam os aspectos culturais.

Um dos primeiros estudiosos deste assunto foi Maslow, cuja famosa pirâmide das

necessidades, injustamente creditada a ele", sugere que estas necessidades podem ser

agrupadas e hierarquizadas de acordo com a importância relativa a elas atribuída.

(MASLOW, 1954)

A teoria afirma que as necessidades de um nível superior só se manifestam se as do

nível inferior estiverem totalmente satisfeitas. Assim, necessidades de auto estima,

por exemplo, só afloram quando necessidades de segurança são satisfeitas.

Outros autores tais como Hofstede desenvolveram uma crítica afirmando que essa

teoria não é necessariamente universal. Para ele, sua aplicação depende de

características culturais de cada ambiente específico. (HOFSTEDE, in LANE,

DISTEFANO E MAZNEVISKI, 1997). Realmente faz sentido pensarmos que

pessoas possuem necessidades diferentes, quer inseridos na mesma cultura, quer em

culturas diferentes.

O autor cita vários exemplos que podem confirmar esta falta de homogeneidade nas

necessidades humanas. Notou-se por exemplo que em países com aversão à incerteza,

como Grécia e Japão, comparados com países com baixa aversão à incerteza, como

5 Maslow nunca propôs a pirâmide de necessidades em sua obra. Esta pirâmide, até hoje atribuída a
Maslow, foi apresentada por outro autor, sem a devida pesquisa científica para comprovar esta tese.
Hoje sabe-se que esta teoria é falsa, porém ainda é creditada a Maslow.
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EUA, fatores relacionados à segurança motivam mais os trabalhadores do que aqueles

relacionados a auto-estima.

Isto é especialmente importante quando as negociações giram em tomo deste tema.

Em outras palavras os negociadores dos países com grande aversão à incerteza

tendem a considerar a estabilidade no emprego muito mais importante do que um

trabalho mais interessante ou desafiador, o que vai contra a hierarquia supostamente

proposta por Maslow. Deste modo, estes negociadores tenderão a arriscar menos, pois

estarão mais preocupados com a estabilidade das relações vigentes do que com a

oportunidade de ganhos acima do normal se isto significar maiores riscos,

comprometendo sua imagem de pessoas equilibradas e estáveis.

Um outro exemplo é a importância dada aos aspectos sociais pelas pessoas dos países

escandinavos. Lá a qualidade de vida se sobrepõe à produtividade, isto é, a qualidade

de vida pessoal se sobrepõe à profissional. Estudos apontaram para um ranking

semelhante em países com culturas distintas como Peru, Índia, México, Oriente

Médio e Canadá. A conclusão é de que a pirâmide varia de cultura para cultura. Indo

mais além, verificamos que ela varia também, em menor escala, dentro da própria

cultura.

Caso estes fatores não sejam levados em conta em uma negociação, o resultado desta

pode ser bastante comprometedor. Privar a outra parte de momentos de lazer com sua

família, ou estender-se mais do que o previsto em uma reunião, pode ser visto como

desrespeito à outra parte, e resultar em soluções precipitadas, ou mesmo

cancelamento do negócio.

Já em outras culturas (americana por exemplo) isto pode ser visto como um fator

positivo, pois o negociador reconhecerá na outra parte uma grande vontade de fechar

um acordo, ao contrário das sociedades ditas femininas, onde o foco principal das

atenções é a qualidade de vida, e as pessoas fazem questão de ter tempo para estar

com a família, seja aqueles que trabalham nas lojas de departamentos ou os que

trabalham em escritórios.
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Além do que, dependendo do perfil da pessoa com quem a negociação está sendo

feita, poderiamos ofender o líder do outro lado, passando-lhe a falsa idéia de que

estamos tentando negociar sem o conhecimento dele ao contatarmos os seus

subalternos diretamente.

Já a Teoria Y defende que os líderes devem dar liberdade, autonomia e

responsabilidade para as pessoas ficarem motivadas. Neste caso, as necessidade de

alto nível (alto realização e "achivement") motivam as pessoas.

Deste modo, apesar de fornecer as diretrizes básicas para atingir as metas propostas, o

líder confia nos seus subalternos para juntos discutirem e definirem o melhor modo

de realizar o trabalho proposto. Neste caso, uma negociação pode perfeitamente ser

conduzida nos níveis mais baixos da hierarquia, guardando-se o envolvimento das

altas gerências apenas para o fechamento da negociação.

Neste tipo de cultura, a maior disponibilidade das pessoas em níveis hierárquicos

mais baixos, juntamente com o ambiente menos formal das reuniões podem

refletirem-se em fatores bastante úteis quando o fator tempo é escasso na negociação.

Uma vez convencida a base de que a solução proposta é a melhor para os dois lados,

o consenso fica bastante próximo.

Vale observar também que curiosamente, duas culturas podem utilizar-se da mesma

teoria devido a fatores completamente diferentes.

Por exemplo, nos EUA a maior parte das pessoas já possui suas necessidades básicas

de segurança atingidas, logo a Teoria Y é aplicada, sobre risco de alienar as pessoas.

Uma vez que elas desejam desenvolver relações interpessoais, produzirão mais em

ambientes mais democráticos, utilizando a confiança e comunicação aberta para

atingir seus objetivos.

Já na China a teoria Y também é empregada, mas por outra razão. Os chineses crêem

que satisfazer necessidades básicas é objetivo das massas, e somente através da

satisfação de necessidades de alto nível eles podem sentir-se como parte das elites.
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A suposição primária da teoria Y é de que as pessoas são boas e confiáveis, logo os

gerentes podem delegar tarefas e permitir aos empregados estruturarem seu trabalho

do modo que melhor lhes convier, sem necessidade de supervisionamento.

Nestas culturas, caso a delegação seja negada, o que acaba ocorrendo é o que outro

autor, Herzberg, denomina Movimento. Em decorrência desta privação, o trabalho do

funcionário perdura enquanto um reforço positivo está presente (por exemplo: uma

recompensa financeira), mas desaparece quando tal tipo de recompensa não é

oferecida. Nestes casos, a medida que o tempo passa, a satisfação pessoal baixa e

consequentemente diminui-se a auto estima, gerando paulatinamente uma pessoa

completamente desmotivada pelo seu trabalho. (HERZBERG, 1959).

Herzberg iniciou alguns estudos esclarecedores a respeito das influências

motivacionais sobre o trabalhador braçal, e descobriu que as coisas que desagradam

os trabalhadores não são simplesmente o oposto do que os satisfazem. A grande

conclusão é que eliminando uma insatisfação não implica na criação de uma

satisfação. Quando elimina-se os fatores de insatisfação, estamos simplesmente

"limpando" o ambiente. Para exemplificar isto, Fournies utiliza-se do exemplo de um

indivíduo com uma cárie nos dentes. "Se ele escova os dentes 3 vezes por dia, poderá

evitar que a cárie aumente ainda mais, o hálito melhorará, mas seus esforços não

farão desaparecer a cárie, nem mesmo irá obturá-la." (FOURNIES, 1992, p. 34).

Já os fatores de satisfação são motivadores porque tem o efeito positivo de melhorar o

desempenho do indivíduo. Herzberg considera as conquistas um dos fatores

motivacionais mais fortes. Pequenas conquistas servem para o indivíduo querer

conquistar sempre "um pouco a mais". Outro fator é o reconhecimento, que ocorre

quando após uma conquista outra pessoa, de alguma maneira, demonstra admiração

por essa conquista. Este autor afirmar que a eliminação de fatores de insatisfação não

agem como fator de motivação para melhorar o desempenho. Já os fatores de

satisfação são considerados influências positivas na motivação para que as pessoas

atinjam níveis mais altos de produtividade. Se a conquista e reconhecimento são as

motivações mais fortes no ambiente de trabalho, uma maneira eficaz de aumentar a
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produtividade é proporcionar mais oportunidades para que as conquistas ocorram.

(HERZBERG, 1959).

Mesmo sendo um grande desafio negociar com alguém desmotivado, uma vez que

reconhecemos este problema, podemos tentar ganhar a confiança desta pessoa, e

gradativamente fazer com que ela se sinta valorizada na negociação, respeitando sua

opinião e demonstrando como ela esta sendo importante para a conclusão do negócio.

Se trabalharmos bem o perfil desta pessoa, não só obteremos sua colaboração, como

facilitaremos o fechamento do acordo, criando um vínculo com o outro negociador.

Se em culturas com alta distância entre o poder as pessoas esperam que o superior

indique um caminho a ser seguido, sendo a atuação destas eficaz para cumprir ordens

pré determinadas, com baixo nível de questionamento ou modificação, em culturas

com pequena distância entre poder, espera-se que o superior haja mais como

facilitador para a implantação das suas idéias. Através de um direcionamento

genérico as pessoas esperam agir coletivamente para atingir os objetivos propostos.

Neste caso, é fundamental estar preparado em todas as rodadas da negociação para

um fechamento do acordo, mesmo sem ter por vez alguma tratado diretamente com o

chefe da outra parte.

Outro estudioso, McClelland sugere a existência de três fatores que direcionam as

pessoas: (McCLELLAND, 1953).

• Necessidade de "achivement"

• Força

• Afiliação

Mais uma vez, Hofstede questiona a universalidade da proposta de McClelland. Ele

inicia o questionamento da teoria a partir da própria dificuldade da tradução da

palavra "achivement" em outras línguas que não o inglês. (HOFSTEDE, 1995).

Podemos ilustrar esta afirmação utilizando um exemplo do que ocorreu em um hotel

do Taiti. Lá havia a necessidade de algumas esculturas para compor o ambiente. Um

artesão local foi chamado para desenvolver o trabalho. Quando o artesão apresentou

um orçamento com escala crescente de preços, o responsável pela contratação do
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serviço ficou surpreso. Indagado se ele não conhecia ganhos de escala, o artesão

afirmou que esculpir a primeira escultura era divertido, o trabalho na segunda era

menos divertido e, portanto, precisava de maior incentivo financeiro a cada escultura

adicional que fizesse.

As diferenças culturais, segundo a visão de Hofstade, podem ser descritas utilizando-

se cinco dimensões bipolares. A existência destas cinco dimensões faz com que as

teorias válidas para determinada cultura não possam ser empregadas sem adaptação

em outras culturas. Estas dimensões são: (HOFSTEDE, in LANE, DISTEFANO E

MAZNEVISKI, 1997).

• Distância de Poder, que pode ser definida como o grau de desigualdade entre as

pessoas de um determinado país que é considerado como sendo "normal" pela sua

população. Essa medida varia de relativamente igual (i.e. pequena distância de

poder) para extremamente desigual (grande distância de poder). Embora todas as

sociedades possam ser consideradas desiguais, a percepção sobre o que é

considerado como sendo uma diferença "normal" entre os níveis sociais varia de

país para país.

• Individualismo, que indica até que ponto a população de um país prefere agir

individualmente em vez de atuar como membros de um grupo social. O conceito

inverso poderia ser chamado de Coletivismo. Nas sociedades coletivistas, as

pessoas são educadas desde pequenas a respeitar o grupo a que pertencem,

valorizando-o.

• Masculinidade, que está associado à predominância em determinadas sociedades

de alguns valores e comportamentos considerados rígidos, tais como:

assertividade, desempenho, sucesso e competição, os quais são rotulados como

"masculinos". Seu oposto, a Feminilidade, designaria a predominância em uma

dada sociedade de valores e comportamentos mais afáveis, tais como: qualidade

de vida, relações interpessoais, atenção para com os fracos e solidariedade.
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• Fuga da Incerteza, que pode ser definida como a medida pela qual o povo de um

país dá preferência a situações estruturadas em relação àquelas não estruturadas.

Situações estruturadas, nesse caso, são aquelas em que há regras claras sobre

como alguém deve se comportar. Uma sociedade com alto grau de Fuga da

Incerteza pode ser chamado de rígida, enquanto que aquelas com baixo grau de

Fuga da Incerteza podem ser chamadas de flexíveis.

• A quinta e última dimensão é chamada de Orientação de Longo Prazo versus de

Curto Prazo. Nas sociedades onde prevalece a orientação de longo prazo, os

valores são orientados para o futuro, predominando a parcimônia e persistência.

Naquelas que prevalece a orientação de curto prazo, são predominantes os valores

associados ao passado e presente, como respeito às tradições e cumprimento das

obrigações sociais.

Pelas dimensões definidas por Hofstede, o perfil da cultura dos EUA quando

comparado com outros países encontra-se abaixo da média no que diz respeito à

Distância do Poder e Fuga da Incerteza, é altamente Individualista, relativamente

"Masculina" e orientado para o Curto Prazo. Os 'alemãestêm uma Fuga da Incerteza

mais acentuada e são um pouco menos Individualistas. Os japoneses apresentam

características opostas aos americanos em todas as dimensões, exceto quanto à

Distância de Poder, no qual são semelhantes. Os franceses têm um maior grau de

Distância de Poder e Fuga da Incerteza, mas são menos Individualistas e um tanto

quanto "Femininos". Os holandeses são muito parecidos com os americanos nas três

primeiras dimensões mas têm uma pontuação extremamente "Feminina" e são

relativamente orientados para o Longo Prazo. Os chineses combinam grande

Distância de Poder com pouca Fuga da Incerteza, são Coletivistas e muito orientados

para o Longo Prazo. (HOFSTEDE, in LANE, DISTEFANO E MAZNEVISKI,

1997).

A variedade de situações com as quais podemos nos deparar é imensa. Até mesmo

valores religiosos devem ser tomados em consideração nas negociações,
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principalmente se esta é feita com culturas radicais, como a Islâmica por exemplo.

Isto se aplica mesmo em se tratando de pOVOSmais condescendentes, como os

Hindus, que dão mais importância às necessidades do espírito do que àquelas

fisiológicas.

Neste tipo de negociação fica evidente que palavras mal interpretadas ou colocações

mal feitas sobre a religiosidade pode simplesmente acabar com uma negociação

promissora.

Vale ressaltar que os pontos citados são apenas alguns dos vários aspectos que estão

envolvidos nas negociações multi culturais. A estratégia de negociarmos globalmente

não se limita somente a problemas gerados na linha hierárquica de comando, ou

necessidades que precisam ser atendidas. Outros aspectos culturais devem ser levados

em conta, pois mesmo parecendo óbvio, algumas nuances das diferenças culturais nos

obriga a redobrar o cuidado a ser tomado quando o desconhecimento cultural da outra

parte for significativo. Para ilustrar os problemas que podem ser gerados a partir das

diferenças culturais, citamos o exemplo de uma empresa global, de origem

americana, que desenvolve a mesma campanha de corte de custos em todas as suas

subsidiárias. O dragão simboliza o efeito indesejado, ou seja, os altos custos. A

empresa sugere que ele deva ser eliminado! Mas na China o dragão é o símbolo da

sorte. Nos funcionários dessa etnia a campanha além de não provocar o efeito

esperado, também implicou em protestos que culminaram no seu cancelamento.

O mesmo ocorreu no treinamento ministrado na sede de um grande banco de origem

americana, envolvendo diversos funcionários com cargos gerenciais do mundo todo.

Neste treinamento foram apresentadas sugestões de como se comportar nas

dependências do banco. Por não ter havido uma preocupação em adaptar os

procedimentos às diversas culturas que estavam envolvidas no treinamento, os vídeos

institucionais chocaram grande parte do público, quando sugeriu entre outras coisas

não entrar em um elevador quando o mesmo está ocupado apenas por uma mulher,

dirigir a palavra às mulheres sem fitá-las nos olhos e outras técnicas, que

evidentemente tinham por objetivo evitar processos de assédio sexual.
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Se nos EUA este problema possui um grau de importância bastante elevado, em

países como o Brasil o assunto é visto por outro ângulo, e o treinamento soou como

um divertimento, ou tentativa da equipe de instrutores de relaxar o grupo. Citamos

abaixo algumas características que podem nos auxiliar quando se negocia

globalmente: Estas peculiaridades, conhecidas a priori, facilitam o bom andamento de

uma negociação. (COSTA, 1999)

• Cultura americana: Os americanos apreciam a rapidez nas decisões, e iniciam a

negociação após breve conversa, mantendo o foco no "bottom line", novas

tecnologias e curto prazo. Sua cultura é indiferente quanto ao fato do negociador

ser homem ou mulher, e a introdução deve girar em tomo de esportes, música,

cinema e livros. É aconselhável também evitar temas como política, religião e

dinheiro.

• Cultura brasileira: De maneira geral, os brasileiros possuem um ritmo lento nas

negociações. Discute-se todos os aspectos contratuais simultaneamente e os dados

são revistos várias vezes. Não são objetivos, valorizando pessoas e não empresas.

Por este motivo, deve-se evitar mudar o time no meio da negociação.

• Cultura francesa: Os galanteios à mulheres faz parte da cultura francesa. Vozes e

gestos agressivos são culturais e o estilo de escrita é formal. Os franceses são

formais e reservados. A hierarquia é estrita, notadamente através de um

relacionamento de alto distanciamento entre o poder Não se deve iniciar

conversas com assuntos pessoais.

• Cultura japonesa: Não se deve dizer nada diretamente. O humor é desnecessário

para amenizar ambiente. Os contratos não são acordos finais. Deve-se incorporar

a expressão "me desculpe" no vocabulário utilizado durante as negociações. Estas

iniciam geralmente no nível executivo e terminam no nível intermediário. Os
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Japoneses também valorizam e respeitam bastante a idade avançada,

considerando-a um fator muito importante durante as negociações.

• Cultura Alemã: Para os alemães as decisões são lentas. Leva-se tempo para

estabelecer uma relação de negócios. Este povo é formal e dá muito valor à

privacidade. Deve-se evitar questões pessoais, uma vez que a vida privada e

profissional não se misturam. Não se deve falar bem de algum tema e em seguida

discorrer negativamente sobre ele. Por exemplo: devemos evitar frases tão

comuns que refletem amabilidade no Brasil tais como: "Este projeto é muito

interessante, porém não serve para nós".

• Cultura argentina: Considera os títulos importantes. Quando os parceiros não têm

muita intimidade, não devemos nos referir às pessoas pelo nome, e sim através do

título dela (engenheiro, advogado, etc.).As relações pessoais são fundamentais, e

as negociações ocorrem lentamente.
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Os fatores de satisfação I
Quando sentamo-nos na mesa para negociar, é importante lembrar-nos que antes de

mais nada estamos tratando com pessoas, que possuem ambições e desejos, e

perseguem diferentes fatores de satisfação. Conhecer estes fatores é importante para

reconhecer o tipo de negociador com o qual estamos lidando, e prever possíveis

rumos que a negociação pode tomar se optarmos por determinada estratégia.

Os fatores de satisfação podem ser divididos em 4 tipos: (BERGAMINI E CODA,

1990).

• Participativos: Pessoas com este perfil possuem como norteador das suas ações a

sensibilidade. Para elas, o envolvimento humano é muito importante. Elas gostam

de trabalhar em grupo e sentem-se constrangidas quando sua opiniões não são

levadas em consideração. A frase chave para conseguir seu comprometimento é

"Preciso da sua ajuda".

• Ação: Pessoas com este perfil possuem como norteador das suas ações o resultado

a ser atingido. Elas gostam de atividades desafiadoras e diversas. Geralmente

sentem-se entediadas se executam tarefas repetitivas e que não lhes apresente

desafios. A frase chave para conseguir seu comprometimento é "Sei que você é

capaz".

• Manutenção: Pessoas com este perfil possuem como norteador das suas ações a

racionalidade. Elas mostram-se prudentes nas tomadas de decisão, refletindo

bastante, com dados confiáveis, antes de decidir. Não gostam de trabalhar sobre

pressão, ou não possuírem todos os dados à mão quando devem apresentar a

solução para determinado problema. A frase chave para conseguir seu

comprometimento é "Examine cuidadosamente o assunto".
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• Conciliação: Pessoas com este perfil possuem como norteador a sociabilidade.

Elas valorizam as posições humanas, envolvendo-se com as pessoas. Evitam

magoar alguém quando devem tomar uma decisão, sendo bastante indicadas

quando percebe-se um clima tenso na negociação. A frase chave para conseguir

seu comprometimento é "Cabe a você vender esta idéia".

Para tentar mapear o perfil dos negociadores brasileiros, foi conduzido um estudo

com executivos brasileiros, sem levar em conta outras nacionalidades. A amostra

estudada na pesquisa do livro Psicodinâmica da vida Organizacional, forneceu a

distribuição abaixo: (BERGAMINI E CODA, 1990).

Perfil Até 1988 Até 1990

Participação: 57% 33%

Ação: 22% 52%

Manutenção: 13% 10%

Conciliação: 6% 5%

Percebe-se nesta tendência uma maior valorização dos profissionais com grande

capacidade para tomadas de decisão. O objetivo a ser atingido pelas empresas

brasileiras passa a ter um valor muito grande, mesmo que isto signifique relegar um

pouco a sensibilidade e a preocupação com o bem estar e relacionamento com o

colega de trabalho.

De uma maneira geral, a cultura brasileira, com o advindo dos fatores como

globalização e produtividade, acabou por transformar o perfil dos seus executivos de

acordo com esta nova realidade, relegando fatores sociais a um segundo plano para

valorizar a competitividade e agilidade nas tomadas de decisão.

Isto se reflete em uma nova realidade organizacional, caracterizada por pessoas

ansiosas por maior liberdade nas decisões cotidianas.
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Valoriza-se mais pessoas com um grau maior de dinamismo para fazer coisas à

própria maneira e procurar atingir o maior nível de satisfação pessoal possível,

escolhendo seus próprios caminhos, ao invés dos escolhido pela empresa.

Ao mesmo tempo exige-se que estas pessoas trabalhem bem em grupo, pOISé

bastante improvável que alguém tenha o mesmo desempenho em diversas áreas,

necessitando portanto da colaboração dos colegas para atingir o objetivo estipulado

pela direção da organização em que trabalha. Cria-se uma situação que pode tanto

ajudar como destruir a empresa, dependendo do estilo do líder que ela possui,

conforme detalhado na continuação deste trabalho.
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o perfil do negociador I
Em obra recente publicada na revista HSM Management, Daniel Goleman traduz o

perfil de um líder de maneira bastante didática. Podemos utilizar suas conclusões para

descrever as características que são fundamentais em um bom negociador.

Este autor propõe a seguinte frase: "QI e conhecimentos técnicos são importantes,

mas inteligência emocional é condição sine qua non para a liderança eficaz".

(GOLEMAN, 1999, p. 68).

Para ele, as habilidades que contribuem para desempenho acima da média são as

técnicas (como planejamento e contabilidade), as cognitivas (como raciocínio lógico)

e as habilidades relacionadas com a inteligência emocional (trabalho em equipe,

liderar mudanças, etc.).

Destas, a mais importante é a última, que deve estar presente em todos os bons

negociadores.

Goleman insiste nesta posição, relevando a importância dela de tal maneira que chega

a propor o seguinte desdobramento dos componentes do QE: (GOLEMAN, 1999).

• Auto conhecimento: Refere-se às percepções das próprias emoções, pontos fortes,

fracos, necessidades e impulsos. Através desta análise, o negociador reconhece

quando deve agir sozinho, ou quando é necessária a presença de outros

colaboradores para chegar-se ao resultado esperado. Esta característica extrapola

seu contexto individual, sendo ampliado para todo seu grupo. Desta maneira ele

deixará seus colaboradores livres para agir em situações que estes podem agir

sozinhos, e lhes dará apoio (dele ou de outros) em situações que lhe foge o

domínio adequado.

• Auto controle: É o poder de direcionar o mau humor, através de um diálogo

interno constante, para algo mais útil. Ao invés de se preocupar, por exemplo em
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repreender toda a equipe por causa de uma negociação mal sucedida, o

negociador com esta habilidade procurará entender quais os eventos que

culminaram com este desfecho, e tentará utilizar as conclusões obtidas para obter

sucesso da próxima vez que for negociar. As principais características de quem

possui auto controle são a propensão à reflexão e à análise cuidadosa, estar à

vontade com a ambigüidade e a mudança, além da capacidade de dizer não aos

impulsos. Esta característica é especialmente importante quando a negociação é

tensa, ou quando a outra parte utiliza-se de táticas "pesadas" para fazer o desfecho

pender para o lado deles. Se for bem trabalhado, o auto controle pode influenciar

toda a equipe de colaboradores, aumentando-lhes a auto estima e diminuindo a

tensão do grupo.

• Auto motivação: Pode ser definida como ir além das expectativas: "alcançar

algo". É um fator primordial nas negociações, que nos faz ir além das regras pré

estabelecidas e tentar sempre achar uma maneira melhor de executar nosso

trabalho, mesmo quando ele já foi executado diversas vezes da mesma forma.

Caracteriza-se por uma vontade intrínseca da pessoa em ultrapassar seus próprios

limites.

• Empatia: Consiste em levarmos em consideração seriamente os sentimentos dos

outros no processo de tomada de decisões. Uma vez que estamos tratando de

multi culturas, este item é extremamente importante e dificil de ser considerado

em todas as situações, pois muitas vezes o que o outro lado considera

extremamente vital, nos parece fútil e sem importância. Por este motivo, deve ser

constantemente alvo de reflexão e aprimoramento.

• Sociabilidade: É a capacidade de administrar o relacionamento com outras

pessoas. Seja com sua equipe ou com outros negociadores, Goleman considera

fundamental relacionar-se de maneira que os outros percebam nosso real interesse
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em compreender seus pontos de vista, e tentar na medida do possível diminuir os

atritos causados pelas diferenças existentes entre estas percepções.

Independentemente de qual é a cultura com a qual estamos negociando, é

fundamental possuir e disseminar no grupo de trabalho estas habilidades, sem as

quais o mero reconhecimento das diferenças inter culturais não são possíveis.
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Mas o que é negociação? I
o termo negociação pode ser aplicado em praticamente toda relação entre pessoas

com interesses diversos. É importante termos em mente este conceito de interesses

distintos, pois implica na maximização do resultado da negociação quando ambas as

partes saem satisfeitas por terem trocado algo cujo valor para elas é maior do que o

bem que estava anteriormente em seu poder. Assim, se em uma negociação alguém

troca um bem por outro, é porque percebe maior valor no bem que estava em poder

da outra pessoa do que naquele que estava em seu poder. De fato, o que as pessoas

buscam, é uma fórmula eficaz que as façam otimizar a probabilidade de obter o

melhor acordo possível.

Infelizmente, na ânsia de aumentar exageradamente seus ganhos, alguns negociadores

acabam por não completar um negócio que seria mais benéfico para as partes do que

a falta do acordo. Necessitamos portanto evitar um comprometimento somente para

satisfazer o próprio ego, ou vencer a qualquer preço. (BAZERMAN E NEALE,

1995).

Mesmo parecendo algo bastante teórico, esta situação ocorre com bastante

freqüência. Podemos citar o exemplo de uma indústria automobilística que fornece

componentes para as montadoras. Por conta de um contrato que ganhou, esta empresa

teve que desenvolver um equipamento especial para dar acabamento ao seu produto

final. Como o preço final deste artigo já estava definido, não foi possível cobrar da

montadora por este equipamento. Três meses depois, a mesma montadora solicitou

outro equipamento com as mesmas características do primeiro para ser enviado a uma

de suas filiais. A idéia era utilizá-lo para fazer o mesmo serviço na outra filial, para

um produto similar.

Tentando recuperar o investimento feito no primeiro equipamento, o responsável pela

venda do equipamento tentou negociar este segundo modelo a um preço quase duas
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vezes superior ao custo dele. A montadora acabou por decidir continuar a fazer o

trabalho pelo método convencional, a custos maiores. Por outro lado, a empresa

fabricante ficou sem ganho algum. Caso tivesse oferecido a máquina por um preço

mais atraente, certamente as duas partes teriam ganhos maiores que os obtidos sem o

acordo.

Outro fator que devemos estar atentos é tentar controlar os impulsos, visando não

misturar a lógica com os sentimentos, para não abrir espaço para o que chamamos de

compromisso irracional.

Neste caso, uma vez identificada uma oportunidade, inconscientemente buscamos

dados que apoiem esta posição, sem preocupar-nos com fatores contrários a ela. Isto

ocorre porque temos necessidade de nos auto afirmar, sem voltar atrás em posições já

tomadas. Inconscientemente, isto é tido como fraqueza, ou instabilidade nas tomadas

de decisão.

Também está relacionado ao compromisso irracional a tomada de decisão baseada

nas impressões que queremos passar às outras pessoas. A necessidade de defender

nosso ponto de vista inicial, bem como nossa reputação faz com que o compromisso

irracional acabe prevalecendo. Pelo fato das pessoas não gostarem de admitir suas

falhas, elas aumentam seu compromisso com as ações anteriores para aparentarem

coerência.

Nestes casos, a conclusão do negócio a qualquer preço pode ser catastrófico, visando

apenas para satisfazer o próprio ego.

Observamos que nas negociações mais bem sucedidas é comum ocorrerem trocas, nas

quais cada lado da negociação entrega ou desiste de algo de menor valor em troca de

algo maior. Como as pessoas dão valores diferentes às múltiplas questões da

negociação, trocas podem acelerar e melhorar a resolução de um conflito.

Outro balizador que influencia bastante o resultado de uma negociação refere-se às

propostas iniciais. Uma vez começado o processo da negociação, os lados ajustam

suas posições durante toda a negociação, até ser alcançado um acordo ou impasse.
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Mas a posição inicial afeta a percepção de cada um dos dois lados relativamente aos

possíveis resultados.

Isto ocorre porque as pessoas estimam os valores de objetos ou eventos

desconhecidos ou incertos ao se apoiarem em um valor âncora inicial. A partir deste

valor inicial, procura-se ajustá-lo dali por diante. Estas âncoras são baseadas em

qualquer tipo de informação disponível que estiver à mão ou for estratégica.

Para usar o ancoramento para a própria vantagem, é importante decidir qual oferta

inicial atrairá a atenção do outro negociador. Tal oferta não pode ser tão extrema que

sequer seja considerada pelo oponente. Por isso é necessário tomá-la atraente o

suficiente para servir como âncora de ofertas subsequentes.

As fases iniciais de uma negociação são as mais suscetíveis à âncora. Estas âncoras

não devem ser legitimadas com uma contra oferta ou uma oferta inaceitável. Ao invés

disto devemos saber o suficiente sobre as questões em disputa para reconhecermos

âncoras irreais. Um valor inicial exagerado pode levar a outra parte a desconfiar da

ética e boa vontade do negociador. Neste caso, demorará até a confiança voltar a ser

estabelecida, prejudicando bastante o fechamento do acordo. É possível reduzir o

impacto adverso de ancoramento se você se prepara antes de entrar na negociação, e é

flexível durante o decorrer da mesma.

Erroneamente, é comum utilizarmos estas propostas iniciais isoladamente, ou seja,

tenta-se ajustar as posições em tomo das propostas iniciais esquecendo-se de

valorizar outros fatores importantes que podem nos balizar na negociação, tais como

valor de mercado, resultados de negociações similares, e tantos outros.

De qualquer maneira, os negociadores não devem fixar-se obsessivamente na idéia de

que âncoras são sempre as mesmas ao longo do tempo. Com as evoluções

tecnológicas do mundo moderno, alguns conceitos e valores mudam com velocidade

bastante rápida, assim como os custos e qualidade dos serviços.

Para exemplificar este conceito, podemos analisar a última empresa mencionada,

onde ocorreu outra negociação sobre preços de fretes. Foi apresentado para a empresa
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que prestava este serviço um preço target cerca de 30% mais baixo do que o valor em

vigor.

Esta oferta não foi levada a sério, apesar dos negociadores terem tentado convencer a

empresa de logística que uma terceira empresa atingiu este target. Mesmo tendo

informado que havia interesse em manter o serviço com a empresa de logística,

devido ao bom histórico do relacionamento deles, este lado pensou tratar-se de um

blefe.

Não houve como comprovar a veracidade da outra oferta, e finalmente o novo projeto

foi dado à firma com menores custos, mesmo às custas de um serviço menos

eficiente. A primeira empresa não percebeu que os ganhos obtidos com novas

técnicas de solução integrada de logística, com a utilização de cargas consolidadas e

sistemas de informação poderiam significar a diferença entre manter um negócio ou

perdê-lo.

Mesmo não tendo realizado seu intento durante esta negociação, ficou claro que nas

próximas negociações estas posições serão consideradas com mais cuidado. Mesmo

porque foi tomado o cuidado de apresentar o pedido com o valor negociado a estas

pessoas, afim de se ganhar credibilidade.

Neste caso, a âncora inicial pareceu por demais irrealista à outra parte, e o preço pago

por este problema de interpretação foi alto para ambas as firmas.
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Tipos de negociação I
Já que toda negociação envolve a distribuição de resultados, temos duas opções a

serem consideradas: Na primeira, em que há uma única questão (puramente

distributiva), não há muita margem para negociação: O ganho de um dos lados é a

perda do outro. Curiosamente, o pior resultado ocorre quando, por excessiva ganância

não é feito qualquer negócio em que existam trocas possivelmente vantajosas para

ambos. Por isto é importante a analise da área de barganha, onde há possibilidade de

trocas. Na segunda opção, busca-se utilizar as diferenças para criar acordos

integrativos. Estas diferenças são a base para criação de oportunidades.

(BAZERMAN E NEALE, 1995,p. 33).

Neste caso, que é o mais freqüente, necessitamos fortalecer a confiança e

compartilhar informações com a outra parte, uma vez que as desconfianças fazem

com que seja diminuída a vantagem integrativa da negociação.

Na negociação distributiva, onde apenas uma questão é negociada, a habilidade e

experiência do negociador pesará menos no resultado alcançado. Ocorre o que

chamamos de torta fixa, onde as possibilidades de ganho são sempre as mesmas, e

consequentemente o resultado obtido deve ser dividido entre as partes de modo que o

ganho de uma parte significauma perda para o outro.

Negociar apenas o preço de um carro é um exemplo disto. Neste caso parte-se de um

preço e caberá ao vendedor e comprador irem ajustando este preço ao objetivo dos

dois. O preço mantém-se fixo, e o que o comprador conseguir economizar traduz-se

em uma perda de ganho potencial para o vendedor.

O conhecimento prévio do dono do carro sobre as condições do mesmo contará

bastante a seu favor (informação assimétrica), do mesmo modo que a necessidade de

livrar-se do bem contará a favor do comprador.
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Aparecerão problemas de "moral hazard'", devido ao acordo ser provavelmente o

primeiro e único entre as partes.

Devido a estes fatores, a negociação poderá até mesmo não ocorrer, mesmo sendo

benéfica para todos os lados. Há muita incerteza envolvida e poucas ou nenhuma

maneira de aumentar as possibilidades de trocas.

Contudo, a maioria das negociações ocorre com mars variáveis em Jogo, com

diferentes valores atribuídos pelos negociadores a cada uma delas. Os resultados não

formam mais uma torta fixa.

Dizemos neste caso que o tamanho do "bolo" pode aumentar, e pode ser encontrada

uma solução que seja melhor para os envolvidos que a solução meramente

distributiva. Esta negociação é chamada de integrativa.

Na situação descrita acima, poderíamos pensar em aumentar os incentivos ao

negócio, trocando por exemplo o carro por outro de menor valor e complementando o

saldo devedor com pagamento em espécie.

Outras soluções envolvendo prazos de pagamento também poderiam ser utilizadas

para dar maior abertura à negociação. Procura-se tirar proveito das diferenças de

valor observados pelas partes para cada atributo. Algo que vale menos para uma parte

pode ter um valor significativo para a outra.

Ao contrário do que muitos pensam, as negociações são feitas baseadas nas

diferenças de valores entre as partes. Estas diferenças criam valor e geram beneficios

mútuos, possibilitando as trocas. Se todos dessem a mesma importância aos

elementos negociados, não haveria porque trocá-los por outros bens ou serviços.

Deste modo, pode-se chegar a um consenso onde todos sintam-se satisfeitos.

O que dificulta a negociação é o fato das pessoas não considerarem estas trocas,

acreditando sempre que se algo é bom para um lado, necessariamente prejudicará o

outro.

6 As regras do jogo fazem com que uma parte tente "tirar proveito" da outra, devido ao contexto
envolvido
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Bazerman ilustra bem este conceito quando conduz uma pesquisa na qual é

informado um dado comum a dois grupos que não se comunicam entre si, alterando-

se somente o crédito desta informação a fontes distintas. (BAZERMAN E NEALE,

1995, p.38-39).

Desta maneira, é comunicado aos dois grupos que os EUA e a antiga Rússia

propuseram um cessar fogo. Para um dos grupos foi comunicado que a idéia partiu do

presidente americano. Para o outro grupo foi comunicado que a idéia partiu do

presidente russo.

Para o grupo que recebeu a pnmeira informação, a porcentagem de pessoas

afirmando que isto favorecia mais aos EU A que à Rússia foi maior que esta

porcentagem no segundo grupo.

Como observado, a informação era a mesma, mas o fato da suposta idéia ter sido

atribuída a um ou outro lado, faz com que o raciocínio seja diferente. Isto ocorre

porque os dois grupos possuem a noção clara de que se um lado "ganha" a

negociação, o outro "perde".

Esta experiência comprova que algumas pessoas crêem piamente que não existe a

possibilidade de ganhos mútuos, onde todos saiam satisfeitos com o objetivo

alcançado.

Este ponto de vista toma-se ainda mais crítico quando não temos conhecimento sobre

fatores culturais da pessoa com a qual negociamos. Neste contexto, além da

desconfiança gerada, o xenofobismo e diferenças culturais podem afastar ainda mais

os interlocutores dos seus objetivos principais que são a agregação de valor a ambas

as partes.

Daí a importância de reconhecer estas diferenças e tentar conduzir a negociação do

modo mais profissional possível.

O negociador que reconhece este tipo de problema preocupa-se todos os aspectos que

norteiam a negociação, desde o ambiente na qual ela é feita (local neutro, ou no

território de alguma das partes), aspectos percebidos como agregadores de valor,
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meios de troca de informações, tempo disponível para negociar, poder de barganha,

MASA7 das partes, etc.

Como podemos observar, dificilmente uma negociação tende a ser estritamente

distributiva. Os negociadores, com um prévio conhecimento das necessidades do

outro, podem estimular uma busca por demais fatores que tomem a negociação mais

integrativa. Desta maneira a negociação toma-se menos "pessoal", e o resultado

encontrado será fiuto do trabalho das duas partes, ao invés de uma conseqüência da

guerra de paciência, blefes e outras técnicas pesadas que podem ser utilizadas.

Procura-se desta forma alterar o foco da negociação, resolvendo-se os problemas

baseando-se no bom senso e na satisfação de interesses mútuos, ao invés de focar-se

nos interesses pessoas.

7 Melhor Alternativa Sem Acordo: Estipula até onde o negociador pode ceder nas negociações. A
partir deste ponto, é melhor considerar a alternativa de não fechar um acordo.
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Quais fatores geram e são percebidos na negociação?

Outro ponto a ser considerado é o modo como a comunicação é estabelecida entre as

partes. Diferente do que possa nos dizer nossa intuição, algumas pesquisas indicam

que somente 7% da comunicação ocorre por meio da voz. A grande parte da

comunicação é feita pelo tom da voz empregado enquanto se negocia (38%), e os

outros 55% pelas expressões faciais utilizadas. (MEHABIAN, 1967).

Quando negociamos com culturas muito diferentes das nossas, estes pontos são

extremamente perigosos na condução do negócio. Há maneiras peculiares de fazer

gestos ou elevar o tom de voz que precisam ser bem interpretado pelas partes, sob

pena de causar constrangimento ou ofensa para algum dos lados.

Cabe ao negociador identificar o que realmente a outra parte quer nos dizer, sem se

ater somente às convenções da sua própria cultura.
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Conhecendo o outro lado I
Para obter resultados eficazes e rápidos, devemos adequar a maneira como iremos

conduzir as negociações ao grau de familiaridade nosso com a cultura do outro

negociador.

No caso em que alguma das partes esteja bastante familiarizada com a cultura da

outra, o melhor a se fazer é induzir o outro a adotar nosso estilo, ou adotar o estilo da

outra parte, dependendo de quem esteja familiarizado com a cultura alheia. (WEISS,

1994).

Por outro lado, a utilização de um mediador que conheça relativamente bem ambas as

culturas envolvidas é a melhor solução caso as partes não conheçam bem a cultura do

outro. Deste modo, um mediador experiente poderá filtrar melhor o que ambos os

lados desejam, externando melhor suas necessidades e colocando-as sobre a mesa de

uma maneira que estimule o consenso.

No caso em que ambas culturas conheçam bem a cultura da outra parte, ocorrerá

naturalmente um efeito sinérgico que abrirá caminhos para uma negociação mais

fácil.

Durante a negociação, se cada um dos envolvidos compreender e for capaz de

explicar o ponto de vista do outro, ocorrerá um aumento na probabilidade de se

chegar a uma solução negociada sem que seja criado um impasse devido a algum mal

entendido.

À parte dos fatores culturais, outro ponto importante que deve ser reconhecido

quando estamos negociando é o excesso de confiança na crença de que somos mais

capazes que a outra parte para lidar com um problema, e consequentemente podemos

obter maiores vantagens durante as discussões.
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Devido ao fato das pessoas terem excesso de confiança na qualidade das suas

avaliações, tendem também a ter excesso de confiança em suas estimativas da opinião

de uma outra pessoa, e das chances de que ela concordará com suas opiniões.

Quando um administrador está excessivamente confiante na aceitação de sua posição,

fica reduzido o incentivo a fazer concessões. Acaba-se por diminuir mentalmente a

suposta MASA do outro negociador. A má avaliação das estratégias da outra parte

quase sempre mostra-se bastante prejudicial ao fechamento do acordo. Crê-se

firmemente que o outro lado não tem outra opção a não ser negociar da maneira que

queremos, e isto pode ser interpretado como arrogância ou desrespeito à posição

alheia. Caso isto ocorra, a probabilidade de utilizar-se do compromisso irracional é

bastante alta. De um lado, tem-se a certeza de que o parceiro não tem opção a não ser

fechar o negócio da maneira proposta. Do outro lado, o negociador sente-se tão

irritado com a situação criada, que pode acabar por não ceder apenas para que sua

imagem não seja denegrida. (BAZERMAN E NEALE, 1995).

Nestes casos, ajuda também buscar avaliações objetivas com a ajuda da opinião de

uma terceira parte neutra, sob pena de perder uma oportunidade por erros de

avaliação de riscos.
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Anãlise cognitivista da negociação I
A maneira pela qual um problema é estruturado ou apresentado pode alterar a forma

como o valor ou aceitabilidade das alternativas são vistos.

A estruturação pode ser manipulada estrategicamente de maneira a direcionar o

desempenho em uma negociação.

Observamos por exemplo que as pessoas são contrárias a riscos quando estão

confrontando ganhos potenciais e buscam riscos quando confrontam perdas

potenciais. O fator emocional também deve ser considerado quando atribui-se ligação

emotiva ao objeto.

Quando os administradores avaliam informações e opções, geralmente prestam

atenção em certos fatos e ignoram outros. Coisas ou eventos confrontados com maior

freqüência são mais fáceis de lembrar.

Podemos exemplificar este fato através de outro exemplo extraído de literatura sobre

o assunto: Uma lista com nomes famosos de homens ou mulheres, contendo homens

mais famosos, mas um numero maior de mulheres, fará com que as pessoas pensem

que a lista contem mais nome de homens. Da mesma maneira, observar uma casa em

chamas fará que acreditemos que isto é mais freqüente que quando lemos sobre a

mesma história, pois as pessoas tendem a superestimar a ocorrência de eventos

improváveis se as lembranças associadas aos mesmos forem particularmente

dramáticas. (BAZERMAN E NEALE, 1995, p. 62).

Desta foram, negociadores que apresentam informações de maneira mais coloridas ou

dramáticas geram um impacto muito maior nas decisões a serem tomadas do que

aqueles que fazem apresentações igualmente informativas, mas em menor escala de

detalhes.
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Os padrões de busca de informações são estabelecidos de maneira a tomar alguns

tipos de informação mais proeminentes devido à maneira como são armazenadas na

nossa memória.

Deste modo, devemos utilizar as informações verdadeiramente confiáveis, e não só as

que estão disponíveis. Necessitamos distinguir entre o que é emocionalmente familiar

e aquilo que é confiável e relevante. Estas técnicas associadas à correta utilização da

entonação da voz, gestos e correta comunicação escrita, pode prender a atenção da

platéia e aumentar a eficácia da mensagem a ser transmitida.

O fato da comunicação ser importante para qualquer negociação que ocorra entre

empresas parece ser consenso entre os profissionais de negociação. Porém pouco se

faz para tentar otimizar esta constatação, pois as atenções geralmente ficam

concentradas no que é considerado essencial e prioritário, relegando-se os problemas

de comunicação a um nível secundário.

Para que seja alcançada a eficácia nas comunicações, Blikstein afirma que "toda

mensagem produzida por um emissor implica em uma determinada resposta do

receptor. Mensagem sem resposta ou com resposta incorreta (não esperada ou

desejada pelo emissor) significa comunicação ineficaz. Para que isto não ocorra, o

receptor deve entender a mensagem, e estar persuadido a produzir uma resposta.

Logo, a eficácia da comunicação depende de três condições: entendimento, persuasão

e produção de resposta correta (esperada ou desejada pelo emissor)." (BLIK.STEIN,

1997, p.2). Desta forma a comunicação não se restringe apenas a passar ou transmitir

informações. Estes fatores são especialmente importantes quando a comunicação é

feita com grandes chances de ocorrerem ruídos que distorçam a mensagem,

comprometendo a eficácia do processo.

Em se tratando de negociações empresariais, a comunicação tem uma função

essencial, pois é a ferramenta que possibilita a produção e distribuição de

informações internas e externas, além da recepção de informações internas e externas.

O autor propõe a comunicação eficaz através do estabelecimento de "cinco pontos de

honra da comunicação": (BLIK.STEIN,1999,p.1)
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1. Ficha mental: Trata-se da compreensão pelo emissor de toda mensagem que

deseja-se transmitir. Significa ter uma idéia clara das idéias que serão

expostas, seleção a priori do tempo que será utilizado, público alvo da

mensagem e o objetivo que pretende-se alcançar ao transmitir a mensagem.

Aborda também aspectos da "costura" entre as idéias, aqui entendida como a

linha de pensamento a ser seguida.

2. Persuasão: Relaciona-se com a convicção do negociador, sua identificação

com o tema e o objetivo a ser atingido. Aborda também o aspecto da empatia,

que é a identificação com o ouvinte, os ganchos, que são as estratégias para

atrair e envolver o ouvinte e a credibilidade, que engloba fatores como o

argumento a ser utilizado para convencer a platéia, a coerência das idéias

apresentadas e o repertório e carisma do palestrante.

3. Desempenho: Engloba a ortoépia, que pode ser enxergada como fatores para

ter-se uma "boa fala" (a voz empregada, o ritmo da apresentação, a pronúncia

clara e a entoação), a cinésica, que são os gestos utilizados, a expressão facial,

contato visual com os ouvintes e a postura empregada, e finalmente a

proxêmica, que é a utilização de movimentos, espaços, distâncias e recursos

audiovisuais.

4. Estilo: Refere-se à correção gramatical, precisão e adequação do vocabulário

empregado, além da clareza, que traduz-se pelo código adaptado ao repertório

do ouvinte, da fluência, que é a articulação fluente de palavras e frases,

utilização de vocabulário variado, sem utilizar redundâncias ou cacoetes, e a

utilização de concisão para evitar prolixidade ou laconismo.

5. Domínio do ouvinte e do território: Refere-se a auto-percepção, à percepção

do repertório do ouvinte e do território, à capacidade de interagir com o

repertório do ouvinte e com o território, além da capacidade de saber ouvir a

platéia.
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A avaliação da eficácia da comunicação é feita verificando-se os pontos listados

acima. Procura-se principalmente concentrar-se nos pontos que podem gerar uma

falta de atenção do receptor naquilo que estamos tentando transmitir. Para isto, o

palestrante deve administrar bem seu tempo, utilizar-se de ganchos para fazer a

ligação entre suas idéias, evitar expressar-se com a voz muito baixa, utilizar o contato

visual quando isto é permitido pelo outro lado, evitar colocar a mão nos bolsos,

cruzá-las ou colocá-las nas costas quando se está transmitindo uma mensagem, evitar

utilizar gestos repetitivos ou desordenados, entre outras posições que não prendem a

atenção do ouvinte.

Ao evitarmos os fatores que comprometam o perfeito entendimento da mensagem,

possibilitamos concentrar a atenção do outro lado para resolvermos os problemas.

Quanto melhor fizermos isto, maiores as chances de causarmos o impacto desejado

no ouvinte.
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Informação é poder I
Imagine-se pronto para negociar algo. Você inicia fazendo uma oferta, que é

imediatamente aceita pela outra parte. Como você se sente? Esta é a chamada praga

do vencedor, na qual um lado possui informação muito melhor que o outro

(informação assimétrica). Um relacionamento contínuo entre o comprador e o

vendedor pode solucionar, ou pelo menos reduzir a praga do vencedor.

Neste caso, o vendedor pode não querer prejudicar o relacionamento ao tirar

vantagem do comprador.

O negociador eficiente deve fazer muitas perguntas, para compreender os interesses

do outro lado, e descobrir informações necessárias para fazer trocas. Faz parte da

negociação dar algumas informações para aumentar a confiança entre os dois lados.

Dar alguma informação pode ser utilizado para criar acordos benéficos estimulando a

troca de informações.

A procura de dados que sustentem a negociação é tão importante quanto a negociação

propriamente dita. Através dela, podemos ter uma idéia bastante clara da MASA que

eventualmente terá que ser utilizada. Temos também condições de estimar melhor a

MASA da outra parte, e prever com maior probabilidade quando se está blefando.

Pode-se também obter maiores variáveis para tomar a negociação mais integrativa.

Detalhes que por vezes nos são insignificantes podem ser extremamente vantajosos

para o outro negociador. As sinergias que podem ser encontradas são diretamente

proporcionais ao nível de informações que temos.
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Trabalho em equipes multi culturais I
As Joint Ventures, aquisições e fusões são cada vez mais freqüentes no mundo

moderno. Com isto, a importância das relações inter-organizacionais torna-se cada

vez maior e estratégica, envolvendo as negociações face a face com outras culturas.

À medida que as relações externas aumentam sua contribuição para os resultados da

empresa, mais importante ficam as negociações entre pessoas de culturas diferentes.

A interação entre as equipes depende da capacidade das pessoas influenciarem e

comunicarem-se com pessoas de outras culturas.

A literatura sobre negociações internacionais demonstra que as pessoas negociam de

maneiras diferente. Para os russos, por exemplo, a base da negociação é um conflito,

pois eles não visam relações de longo prazo com outros negociadores, logo não vêem

necessidade de construir relacionamentos. A lógica da negociação baseia-se em

resultados ideais para eles. Deste modo, faz-se pouca ou nenhuma concessão, e

enxergam quem as faz como sinal claro de fraqueza. Começam as discussões com

posições extremas e não respeitam prazos. Devido à pouca autonomia que possuem,

pedem respaldo dos superiores quando devem tomar uma decisão.

Já os árabes utilizam-se das emoções para negociar. Defendem suas posições com

apelos emocionais, baseando-se em sentimentos subjetivos. Geralmente procuram

relações de longo prazo, e fazem concessões durante as negociações. É comum a

troca de concessões com seus oponentes. Este povo não se sente pressionado pelo

tempo ou autoridades. Dificilmente falta-lhes autoridade para discutir e negociar

todas as questões envolvidas.

Os americanos por sua vez negociam baseados na lógica, utilizando-se de dados

objetivos. No começo das discussões fazem poucas concessões enquanto tentam

estabelecer um relacionamento, e esperam que seus parceiros façam o mesmo.
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Geralmente respeitam bastante os prazos e possuem autoridade para resolver todos

os assuntos tratados.

Caso membros destas três culturas negociem entre si, qual será o desfecho? Quem

será persuadido quando os estilos de negociar diferem? Quem é o vencedor quando as

regras do jogo são tão diferentes?

A negociação é um processo no qual ao menos uma das partes tenta persuadir o outro

visando modificar suas idéias ou comportamento. Geralmente envolve um lado

tentando fazer o outro assinar um contrato ou tomar uma decisão. Neste processo os

lados possuem necessidades e pontos de vista diferente, e tentam chegar a um acordo

que seja interessante para ambos.

Quando este processo envolve culturas distintas, há mais uma variável, pois os

indivíduos não compartilham dos mesmos modelos de pensar, sentir ou

comportarem-se.

As negociações inter culturais existem quando lidamos com outros países ou quando

se trata da mesma nacionalidade, mas envolve dois ou mais grupos étnicos. Os estilos

de negociar variam em aspectos chaves que vão desde o tipo e intensidade de

preparação dos negociadores antes de sentarem-se à mesa, a ênfase relativa dada na

tarefa ou nas relações interpessoais, utilização de princípios gerais ou detalhes

específicos, além do número de pessoas presentes e a extensão do seu poder de

decisão.

Conforme já discutido, nem sempre a negociação é a melhor solução. Às vezes o

melhor é a estratégia de "pegar ou largar", outras, a técnica da barganha ou ainda a

negociação para resolver-se um problema.

Das três soluções citadas, a negociação é aquela que demanda mais tempo das partes.

OCOITerquando o valor das trocas e/ou o relacionamento das partes é importante,

como por exemplo em uma aliança estratégica global. Ela também é indicada quando

se prefere estratégias de ganhos mútuos (ganha-ganha). Deve ser considerada nos

seguintes casos:

• Existe alto grau de confiança
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• adversário possui uma posição mais forte (MASA melhor)

• tempo é suficiente para explorar as necessidades, recursos e opções das partes

• Comprometimento e não apenas concordância, existe para garantir que o acordo

será executado.

A diversidade cultural toma a comunicação mais dificil. Como pessoas de cultura

distintas possuem percepções, interpretações e avaliações de seu ambiente diferentes,

a comunicação das necessidades e interesses toma-se mais dificil, assim como a

completa compreensão de suas palavras e significados. Apesar da comunicação ser

mais dificil, a criação de vantagens mútuas é mais fácil.

Quando se vence a barreira da comunicação, a identificação de soluções de ganhos

mútuos, fica mais fácil. Por exemplo: baseado na diferença de percepção, o vendedor

de uma cultura pode querer desfazer-se de determinado negócio enquanto o

comprador de outra cultura pode achar o negócio um potencial a ser explorado.

Na negociações entre japoneses e americanos, os donos americanos preocupam-se

mais com a viabilidade de um negócio - seu fluxo de caixa previsto. Os compradores

japoneses, por outro lado, geralmente mostram-se mais interessados na participação

de mercado, na propriedade e na possessão do bem. Um comprador japonês pode

achar uma empresa valiosa por um conjunto de razões, enquanto o americano pode

querer vendê-la por outro conjunto de motivos.

Os vietnamitas com altas taxas de desemprego e baixos salários, podem achar a

produção de bens que utilizam muita mão de obra mais interessante que os

fabricantes suíços, com altos salários e baixo grau de desemprego.

As diferenças, mais que similaridades, formam a base das soluções mutuamente

benéficas.

Em alguns casos, os negociadores vão além das trocas mutuamente benéficas, para

criar soluções sinérgicas. Enquanto os primeiros focam nas vantagens comparativas

(trocas de itens com maior valor para uma parte que para a outra), a sinergia usa as
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diferenças como recurso para criar novas soluções que nunca seriam possíveis sem a

existência das diferenças.

Desta maneira, as diferenças, que são os maiores entraves para a comunicação inter

cultural, transformam-se na principal fonte de criação dos beneficios mútuos, sendo

fundamental sua exploração para que o acordo seja o mais eficiente possível.
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Balizadores da negociação eficaz: Características Individuais

Segundo Adler, as pesquisas demonstram que as três áreas que baseiam o sucesso de

uma negociação (características individuais, situações contingenciais e as estratégicas

e táticas) variam consideravelmente entre as culturas. (ADLER, 1997, p. 194).

Apesar dos três serem importante, os negociadores têm maior controle sobre o

processo: as estratégias e táticas.

Os negociadores podem influenciar o sucesso ou fracasso de uma negociação

diretamente manejando o processo da negociação. Negociantes eficazes baseiam suas

estratégias e táticas nas características das situações e pessoas envolvidas. De

qualquer modo não existe um só método fácil de negociar, nem padrão ou fórmula

garantida de sucesso.

Quais são as qualidades de um bom negociador? Segundo a pesquisa conduzida por

John Graham, a resposta depende da cultura da pessoa que perguntamos. (GRAHAM,

1983).

Os gerentes americanos acreditam que negociantes eficazes são extremamente

racionais. Os gerentes brasileiros possuem basicamente a mesma percepção e difere

por trocarem a importância dada à integridade pela competitividade, como uma das

sete qualidades mais importantes.

Por outro lado, os japoneses diferem de ambos. Eles reforçam uma relação

interpessoal mais que um estilo racional de negociar. Diferem dos americanos por

reforçar a expressão verbal e habilidade para escutar, enquanto americanos somente

valorizam habilidades verbais.

Já para os chineses, um negociador deve ser uma pessoa interessante, e mostrar

persistência e determinação. Deve possuir habilidade de ganhar respeito e confiança,

habilidade de preparar-se e planejar-se, demostrar conhecimento do produto, bom

julgamento e inteligência.
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o papel que as qualidades individuais desempenha varia de acordo com a cultura. De

acordo com a pesquisa de Graham, desfechos favoráveis são mais influenciáveis

pelas características do próprio negociador no Brasil, pelas características do

oponente nos EUA, pela negociação em si no Japão (os compradores sempre fazem

melhor) e por uma mistura das características dos negociadores de ambas as partes

em Taiwan. (GRAHAM, 1983).

Especificamente, os brasileiros conseguem maiores ganhos quando suas atitudes são

mais enganadoras, quando agem em seus próprios interesses e quando seus rivais são

mais honestos. Os americanos têm melhor resultado quando seus rivais são honestos,

não são egocêntricos ou introvertidos, nem são interessantes como pessoa.

Mudando-se o foco para a cultura japonesa, observamos que os compradores

japoneses sempre se saem melhor que os vendedores.

Já em Taiwan, os negociadores saem-se melhor quando suas atitudes são enganadoras

e quando o outro lado não é nem interessante nem tem uma personalidade

interessante.

A relação hierárquica entre comprador e vendedor é fundamental para entender como

os estilos de negociar variam através das culturas. Por exemplo: no Japão os

compradores e vendedores possuem relação hierárquica vertical. Os compradores

geralmente conseguem mais do que pedem. Porém os vendedores esperam que os

compradores tomem conta deles. (GRAHAM, 1987).

Isto é impensável pelos padrões americanos, para os quais se agirem desta maneira,

acreditam que os vendedores ficariam sem opção. Na verdade isto não ocorre porque

no Japão os gerentes tomam conta dos trabalhadores, o governo toma conta das

indústrias, e os compradores tomam conta dos vendedores. Esta dependência explica

a relação comprador/vendedor.

Em contraste com esta posição, nos EUA a relação é de equidade. A norma é de

competição independente: "que vença o melhor". Os compradores não esperam tomar

conta dos vendedores. Eles esperam tomar conta deles mesmos, obtendo o melhor

acordo para sua companhia.

- 62-



FUNDAÇAo GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇAO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

Sendo assim, aparecem problemas quando americanos e japoneses negociam. Da

perspectiva americana, ser um comprador no Japão é extremamente vantajoso. Por

outro lado, ao analisar a situação pela ótica japonesa, os americanos são insaciáveis.

Muitos japoneses quando negociam pela primeira vez com americanos falam que

foram derrotados por eles, pois deram tudo que os americanos pediram. Como eles

possuem expectativas diferentes, os americanos não tomaram conta dos vendedores

japoneses. Para os japoneses foi tirado proveito na negociação, enquanto para os

americanos tratou-se somente de uma negociação dificil.

Na situação oposta, os vendedores americanos não acreditam que os compradores

japoneses tomariam conta deles, e agem com igualdade. Ao não se mostrar

apropriadamente humildes, os japoneses lhes tomam como arrogantes.

Infelizmente, ambos os lados tendem a justificar o insucesso da negociação como um

problema na qualidade de produtos ou serviços, ou mesmo um problema de preços,

ao invés de diferenças culturais.

Ao negociar com pessoas de outras culturas, as características individuais mais

importantes são a habilidade de saber escutar, possuir uma orientação para a pessoa,

ter o desejo de utilizar assistência na negociação, possuir alta estima e credibilidade.

De qualquer modo, estas características apesar de significantes, não são os fatores

determinantes do desfecho das negociações.

Mesmo assim, muitas companhias enfatizam as características individuais ao

selecionar negociadores, ao invés de treinar os selecionados para entender e gerenciar

melhor o processo de negociação.

As outras duas áreas que baseiam o sucesso de uma negociação (situações

contingenciais e as estratégicas e táticas) serão descritas a seguir.
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Balizadores da negociação eficaz: Contingências da negociação

As situações nas quais o negociador desenvolve seu trabalho variam bastante. A

eficácia do seu trabalho depende de como ele reconhece e maneja o impacto de cada

fator, tanto do seu ponto de vista quanto do ponto de vista da cultura do outro lado.

O que eles querem? Quem tem o poder? O que é importante para eles? Quanto tempo

há disponível? As situações contingenciais influenciam tanto o resultado de uma

negociação quanto as características individuais já citadas, apesar de raramente serem

tão criticas para o sucesso do trabalho quanto as estratégias e táticas utilizadas.

Dentre as situações contingenciais, destacamos:

• Localização da negociação: Devemos fazer as reuniões na nossa empresa, na

empresa do oponente ou em um lugar neutro? Geralmente o melhor lugar para

encontrar os oponentes é nas suas instalações, ou em um lugar neutro. Reuniões

em outros países possuem a desvantagem de reduzir nosso acesso a informações e

reforçar estresse causado pela viagem. As reuniões no próprio ambiente permitem

controlar a situação mais facilmente. Consegue-se também a vantagem de afastar

os clientes de chamadas telefônicas, interrupções, e distrações diversas, enquanto

limitamos o acesso deles a informações.

Lugares neutros também são uma opção, usados primariamente para conhecer e

estreitar o relacionamento com membros do outro lado. Geralmente opta-se por

locais desenhados para estes fins, tais como salas de conferências de hotéis, e

outros similares. Os japoneses são os principais usuários deste tipo de local,

gastando cerca de 2% do seu Pffi com isto. Já os americanos consideram o custo

deste tipo de local absurdo.

Ao escolher locais neutros, geralmente dá-se preferência para ambientes

localizados geograficamente entre os escritórios dos negociadores. Por exemplo:
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Encontros entre asiáticos e americanos geralmente são feitos no Havaí. Os dois

lados viajam, ambos tem acesso reduzido à informação, e consequentemente o

incentivo para os dois lados concluírem a negociação o mais rápido possível

aumenta, por causa do custo da viagem e hotéis.

De qualquer maneira, há negociadores que preferem se reunir nas instalações do

outro negociador. Esta opção tem a vantagem de deixar o outro lado mais à

vontade, e permitir que abandonemos a negociação caso sintamos necessidade

disto. As duas opções apresentadas possuem vantagens e desvantagens, que

devem ser analisadas de acordo com a negociação que está sendo feita.

• Preparação Física: Nas negociações amencanas os dois lados geralmente

sentam-se face a face, em lados opostos da mesa. Infelizmente esta disposição

maximiza a competição. Sentar-se ao lado, utilizando os cantos da mesa, facilita a

cooperação. Se os negociadores enxergam o processo como um ato de

colaboração, procurando beneficios mútuos, os arranjos fisicos devem inferir

colaboração, e não competição. Como uma alternativa para a mesa de reuniões, os

negociadores podem escolher sentar-se no mesmo lado da mesa, "encarando o

problema em conjunto". Deste modo, eles atacam o problema, e não uns aos

outros. Os japoneses, colocando todas as informações disponíveis nas paredes,

estruturam o ambiente de tal modo que todas as partes envolvidas encarem o

problema holisticamente.

• Participantes: Quem deve participar das seções de negociação? Os americanos

tendem a ir sozinhos. Consideram pessoas extras no time como despesas

desnecessárias. Esta estratégia é ineficiente em negociações globais, onde mais

tende a ser melhor. O motivo é simples: A presença física de mais pessoas

comunica maior poder e importância (uma mensagem não verbal importante).

Além do mais, sendo a comunicação inter cultural complexa e difícil, ter

membros responsáveis por OUVIra conversa e observar sinais não verbais,
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enquanto outros são responsáveis por conduzir as discussões provou ser uma

estratégia eficaz.

O número de pessoas e a audiência em uma negociação varia. A imprensa deve

estar presente? A opinião pública fará o desfecho da negociação mais fácil ou

dificil? Os sindicatos devem ter representantes? As agências do governo devem

ser informadas do status da negociação ou somente do desfecho dela? O poder

que o governo, sindicatos e opinião pública tem nas negociações varia

consideravelmente de uma cultura para outra. Por exemplo: negociar com pessoas

de governos democratas como Austrália, Canada e Nova Zelândia requer debate

público que não faz sentido em países mais controladores, tais como a Coréia do

Sul, Irã, Cuba, etc.

• Tempo: A duração da negociação pode variar bastante. Os americanos, sendo

particularmente impacientes, esperam que as negociações durem o menor tempo

possível. Durante as negociações de Paz de Paris, feitas para negociar o fim da

Guerra do Vietnã, os americanos chegaram em Paris e fizeram reserva no hotel

para uma semana. Os negociadores vietnamitas alugaram um alojamento para um

ano. Conforme as negociações avançavam os americanos frustrados eram

forçados a renovar continuamente suas reservas semanais.

Os negociadores geralmente fazem mais concessões com a proximidade do

término dos trabalhos. O senso de urgência dos americanos geralmente lhes

coloca em desvantagem com respeito a negociadores menos apressados.

Negociadores de outros países geralmente reconhecem a orientação para o tempo,

impaciência e ação dos americanos. Eles sabem que os americanos farão mais

concessões perto do prazo final da negociação (orientação para o tempo), visando

obterem o contrato assinado (orientação de ação). Por exemplo: uma companhia

brasileira, convidou um grupo de americanos para negociar uma semana antes do

Natal. Os brasileiros, sabendo que os americanos queriam retomar aos EUA para
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O Natal com um contrato assinado, puderam obter maiores vantagens para fechar

logo o negócio.

Alguns negociadores tentam descobrir os prazos de seus oponentes e recusam-se a

fazer maiores concessões até que este prazo se esgote. A equipe local pode inferir

sobre o prazo dos adversários checando as reservas no hotel ou se prontificando

para confirmar os bilhetes aéreos. Os negociadores eficazes determinam a melhor

alternativa para não passarem dos seus prazos, antevendo estes possíveis

contratempos.

• Diferenças de Status: Os americanos valorizam bastante sua equidade e maneira

informal, na qual os títulos não têm grande importância, e as cerimônias são

consideradas perdas de tempo. Eles geralmente minimizam diferenças de status

durante as negociações, utilizando-se por exemplo dos primeiros nomes para

promover a equidade e informalidade. Este estilo, todavia, pode fazer pessoas de

outras culturas sentirem-se desconfortáveis. Vários países possuem hierarquias

mais rígidas, e são mais formais que os americanos. Deste modo, vários

negociadores sentem-se mais confortáveis em ambientes mais formais, com clara

demonstração de status hierárquico.

Os japoneses, por exemplo, devem saber qual é a empresa e a posição do outro

negociador antes de poderem saber qual a maneira correta de se dirigir a esta
'Ó,

pessoa. Por isso os japoneses sempre trocam cartões de visita (o meishi) antes de

começarem a negociar. Na Alemanha os negociadores nunca chamam seus

colegas pelo primeiro nome, ou deixam os negociadores do outro lado sozinhos.

Esta informalidade seria considerada insulto grave ao seu senso de propriedade,

hierarquia e respeito.

Idade, assim como títulos, denotam senioridade, e requerem respeito na maioria

dos países. Mandar um jovem brilhante dos EUA para conduzir uma negociação

com membros sênior de uma equipe da Indonésia seria mais considerado um

insulto que uma tentativa de facilitar a trocas de informações. Em quase todos os
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casos, os americanos devem aumentar a formalidade do modo de se vestirem,

falarem e se comportarem quando negociam fora dos EUA.
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Balizadores da negociação eficaz: As estratégias utilizadas

o modo de negociar é o fator mais importante para determinar o sucesso ou fracasso

de uma negociação. O processo efetivo inclui gerenciar a estratégia e maneira de

aproximação da negociação, seus estágios, e as táticas específicas utilizadas. Como

sempre, este processo varia amplamente de acordo com a cultura. Uma estratégia

eficaz reflete a característica da negociação particular, e características pessoais das

pessoas envolvidas. Deve equilibrar a posição, procedimento, tempo e regras de

negociar dos parceiros.

Estratégia de Negociação: A aproximação sinérgica

Será que os quatro passos propostos por Fisher e Ury tornam a negociação mais fácil

ou mais difícil em um ambiente multicultural? Este método, que será analisado com

mais detalhes em outro capítulo deste trabalho, propõe quatro passos na negociação:

(FISHER, URY, EPATTON, 1994).

1. Separar pessoas dos problemas

2. Focar os interesses, ao invés de posições

3. Investir em critérios objetivos e não ceder à pressão

4. Inventar opções de ganhos mútuos

Sobre uma perspectiva multicultural, as diferenças culturais tornam a comunicação

mais difícil. Entender o oponente, seus interesses e o que ele considera critérios

objetivos torna-se mais complicado e pode apresentar armadilhas. Já as opções de

ganhos mútuos torna-se mais fácil devido à existência de diferenças, conforme já

analisamos. Quanto mais diferenças existirem nas percepções entre os negociadores,

maior será a chance de satisfazer as necessidades de ambos os lados. Se as diferenças
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culturais forem reconhecidas, claramente comunicadas e entendidas (passos 1 ao 3),

será mais fácil achar soluções do tipo "ganha-ganha". Por exemplo: o Oeste Europeu

importa tecidos tingidos da Indonésia. Com isto, estes países trocam um mercado

economicamente desenvolvido por um bem altamente manual. Se por um lado o

custo da mão de obra européia é mais caro, por outro a Indonésia não teria mercado

nem condições de vender este produto localmente. Este método sinérgico, que utiliza

as diferenças culturais como recurso, ao invés de obstáculo para os acordos, permite

que as negociações globais maximizem os beneficios para todos.

Estágios da negociação

Ao prepararem-se para iniciar as reuniões, os negociadores devem analisar a situação

em termos das necessidades, metas e valores culturais, limites de autoridade, poder

das partes, capacidade de identificar os dados relacionados ao negócio, etc. tanto do

seu ponto de vista como do ponto de vista do outro lado.

Também deve-se ter claramente definida sua MASA, e inferir o melhor possível a

MASA do outro lado. Este planejamento segue a seqüência lógica descrita nas etapas

a seguir:

Planejamento

Conforme detalhado no livro de Raider, o grupo de pesquisa de Huthwaite, conduziu

uma pesquisa com 102 negociadores, sendo que deste total 48 considerados eficazes,

o comportamento destes últimos difere nos seguintes aspectos: (RAIDER, 1982).

• Tempo de planejamento: Tanto os negociadores medianos como os eficazes

utilizam o mesmo tempo para planejar. Evidentemente, não é o tempo de

planejamento que faz diferença, e sim como este tempo é utilizado.
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• Exploração das opções: Negociadores habilidosos consideram o dobro de opções

e finalizações das negociações que a média. Quanto maior o número de

alternativas, maior a chance de sucesso.

• Estabelecimento de objetivos comuns: Apesar de todos os negociadores focarem

mais nas áreas de conflito que nas de concordância, os melhores negociadores

gastam três vezes mais tempo nas áreas de concordância.

• Foco no longo prazo verso curto prazo: Todos negociadores gastam a maior parte

do seu tempo no curto prazo. Porém, os negociadores habilidosos utilizam mais

de duas vezes o tempo médio gasto com assuntos de longo prazo.

• Estabelecimento de limites: A média dos negociadores estabelece um único

objetivo, tal como sete unidades monetárias por unidade vendida. Negociadores

eficazes estabelecem uma zona de objetivos, tal como pedir de cinco a dez

unidades monetárias por unidade vendida. Com isto ganha-se em flexibilidade no

negócio.

• Discussão seqüencial verso discussão por tópico: Negociadores medianos

utilizam um planejamento seqüencial. Eles negociam o ponto A, depois o B, e

assim por diante. Negociadores habilidosos, utilizam a discussão por tópico. Eles

discutem cada tópico independentemente, sem qualquer seqüência ou ordem de

tópicos.

Conforme Graham, depois da preparação, os negociadores procedem basicamente em

quatro estágios: (GRAHAM, 1989).

l. Construção de um relacionamento (aprender sobre a pessoa)

2. Troca de informações relacionadas à negociação (aprender sobre a economia,

assuntos legais, técnicos e logísticos)

3. Persuasão

4. Fazer concessões e acordos

A ênfase dada a cada uma destas fases varia de acordo com o país analisado.
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Estes quatro estágios podem ser elaborados de acordo com os quatro passos de Fisher

e Ury, pois estão relacionados. Para construir relacionamentos interpessoais, os

negociadores devem separar pessoas dos problemas. Para trocar informações sobre o

negócio, os negociadores precisam focar em interesses, não em posições. Para

persuadir eficazmente alguém do outro lado, os negociadores precisam criar opções

de ganhos mútuos e finalmente para fazer concessões racionais os negociadores

precisam insistir em utilizarem-se de critérios objetivos.

Construindo relacionamentos interpessoais:

A primeira fase de uma negociação face a face envolve conhecer o outro lado e ajudá-

lo a sentir-se confortável. Durante a construção do relacionamento, as partes

desenvolvem respeito e confiança nos membros do outro time. Em toda negociação

há um relacionamento (nós e eles), e uma substância (o que nós queremos e o que

eles querem). Sondagens informais, não relacionadas com a negociação, são o

principio para começar a construção do relacionamento, descobrindo áreas gerais de

similaridade e diferenças em ambos relacionamento e substância.

As similaridades são a base para o relacionamento e a confiança; as diferenças, a base

para as trocas mútuas.

A estratégia de separar as pessoas do problema implica em que o negociador rejeite

as sugestões de seus colegas sem rejeitar as pessoas, discorde da análise dos seus

oponentes sem rotulá-los negativamente, e que possam gostar e admirar seus

oponentes como indivíduos, enquanto rejeitamos suas propostas.

Como são bastante orientados para a tarefa e eficiência, os americanos geralmente

vêem pouca necessidade de "gastar o tempo" com conversas não relacionadas à

negociação. Os americanos querem "ir direto ao assunto", discutindo e negociando

pontos ligados à negociação quase que imediatamente. O sistema legal americano

reforça esta orientação. Os americanos baseiam suas transações em contratos escritos.

Consequentemente, eles focam mais em contratos escritos que em desenvolverem
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relações com os membros dos outros times. Este sistema legal não é, contudo,

repetido em muitos países. Muitas partes do mundo não apresentam sistemas tão

fortes ou consistentes para apoiar os contratos.

Nestes países, os mecanismos de reforço são pessoais. As pessoas se comprometem

com outras pessoas, não com contratos. Estes são honrados se há respeito às pessoas

que conduzem o negócio. A ênfase é nas relações, e não em acordos escritos.

(ADLER, 1997).

Desta maneira, almoços, jantares, recepções e cerimônias devem ser vistos como

tempo utilizado para construir relacionamentos.

Troca de informações sobre a negociação

A substância das negociações são os interesses de ambas as partes. Os negociadores

devem focar em apresentar suas situações e necessidades, e no entendimento das

situações e necessidades do outro lado.

Isto difere de impor uma posição, pois as posições articulam somente uma solução

para uma situação particular, da perspectiva de um dos lados (geralmente a solução

apresentada já foi preparada a priori).

Isto limita os interesses de ambas as partes. Por exemplo, se baseado na análise das

necessidades pessoais (moradia, roupas, comida, transporte, saúde e diversão) alguém

disser ao empregador que precisa ter um determinado salário, e obtiver uma proposta

máxima de % deste valor, eles chegariam em um impasse.

Se por outro lado fosse apresentada a necessidade e a situação do empregado, talvez o

empregador oferecesse os % do valor pedido, mais um seguro médico e habitação

pagos pela firma, além do uso de um carro. As necessidades do empregado poderiam

estar satisfeitas da mesma maneira que inicialmente pedido. Focar interesses ao invés

de posições permite que ambos os lados aumentem a gama de soluções possíveis.

Nas negociações internacionais as falhas de comunicação ainda podem causam

problemas adicionais. Fisher cita no seu livro que as negociações americanas com os
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Iranianos já foi bastante complicada por causa de problemas de interpretação. Em

Persa, a palavra compromisso não possui a conotação positiva que tem em inglês,

possuindo somente a conotação negativa ("sua virtude estava comprometida"). Do

mesmo modo, a palavra mediador em Persa sugere "intrometido", que negocia sem

ter sido convidado. No começo dos anos 80, o Secretário Geral das Nações Unidas

viajou para o Irã para negociar uma questão. Ao chegar na capital do país, fez um

pronunciamento em cadeia nacional dizendo que tinha ido lá como mediador para

trabalhar uma base de compromisso. Depois de uma hora, esta pessoa teve seu carro

apedrejado pelos iranianos. (FISHER, URY E PATTON, 1994, p. 52).

O entendimento dos interesses do outro negociador de uma outra cultura é

complicado. Existem barreiras verbais e não verbais. Ocorrem falhas de percepção,

avaliação, interpretação, etc.

O começo do entendimento implica nos negociadores enxergarem a situação da

perspectiva sua e da outra parte. Muitos negociadores chegam inclusive a fazer o

oposto: preparam-se para a negociação como se fossem o outro lado. Este exercício

força-os a ver o problema do ponto de vista de seus oponentes.

Persuasão

Em princípio, as negociações sinérgicas enfatizam a criação de beneficios mútuos,

enquanto as negociações tradicionais enfatizam a persuasão da outra parte em aceitar

determinada opção. Para negociadores globais, criar beneficios mútuos é essencial.

Em uma negociação, se o interesse e necessidade de cada parte é reconhecido e

satisfeito, todos ganham.

As negociações sinérgicas enxergam os interesses e necessidades do outro lado como

parte de seu problema. Os beneficios mútuos derivam de entender o interesse, valor e

necessidades da outra parte, identificar áreas de similaridade e diferenças, e criar

novas opções baseadas nas diferenças entre as partes. Identificar e usar as diferenças

de maior valor para a outra parte, é a fonte da criação de beneficios mútuos. Nas
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negociações envolvendo várias culturas, a possibilidade de criar este tipo de solução é

maior devido à existência de maiores diferenças.

Por exemplo: se uma companhia diz aos funcionários que não podem tirar férias ao

mesmo tempo, os gerentes provavelmente terão um problema para selecionar quem

vai sair na época das festas. Se todos empregados são cristãos, eles irão querer tirar as

férias na semana do Natal. Se alguns são cristãos e outros judeus, os primeiros vão

querer tirar as férias no Natal e os segundos no Hanukkah. As diferenças, quando

reconhecidas, facilitam as soluções sinérgicas impossíveis de serem atingidas quando

todos possuem similaridades.

Fazendo concessões e chegando no acordo

Neste estágio, insiste-se na utilização dos critérios objetivos para decidir como serão

feitas as concessões, e chegar no acordo. Apesar de existir várias técnicas de pressão,

estas diminuem o relacionamento e possibilidade de atingir soluções sinérgicas.

As pesquisas apontam que os negociadores que fazem concessões prematuras

possuem desvantagens em relação àqueles que as fazem no fim da negociação.

Os americanos, por exemplo, geralmente discutem seqüencialmente, um assunto por

vez. Na negociação, fazem poucas concessões, esperando uma reciprocidade da outra

parte. A seguir finalizam a lista de concessões através do acordo. Estas concessões

podem refletir o modo de construir relações através da orientação para a tarefa.

Outras culturas discutem todos os assuntos antes de fazer qualquer concessão.

Enxergam a concessão como um todo, e as fazem somente quando estão próximos do

acordo. Este método de negociar é característico dos asiáticos.

Já os russos, como foi visto, não fazem quase concessão alguma no início das tarefas,

e vêem quem as faz como sinal de fraqueza.

Nenhum método parece ser mais eficiente que outro, pois isto depende de vários

fatores externos, tais como quem negocia, o que se negocia, quanto tempo há
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disponível, etc. Os negociadores devem respeitar seus, estilos e os estilos do outro

lado, e ajustar suas táticas quando necessário.
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Balizadores da negociação eficaz: As táticas utilizadas

A negociação inclui tanto as táticas verbais quanto as não verbais. Ambos podem

causar problemas inter culturais. Conforme citado por Raider, "É dificiller o que está

escrito na parede se não entendemos a linguagem utilizada, e muito menos sabemos

aonde esta a parede". (RAIDER, 1982, p.18).

Táticas Verbais

Segundo pesquisa conduzida por Graham, as negociações dão mais resultado quando:

o número de questões levantadas é maior, o número de compromissos feitos antes do

acordo final diminui e as ofertas iniciais são mais extremas (diferença entre o que o

comprador pede e o que o vendedor deseja). (GRAHAM, 1989).

Desta forma, na maioria das culturas, os negociadores começam com altas

expectativas, fazendo ofertas iniciais (ou pedidos) bastante vantajosos, perguntando

bastante e se negando a assumirem muitos compromissos antes do estágio final das

negociações.

A seguir detalharemos a variedade de táticas verbais utilizadas para obter melhores

resultados nas negociações, quer sejam domésticas ou globais.
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Ofertas iniciais

Segundo Lall e Ikle, os chineses e russos habitualmente começam a negociação com

pedidos e ofertas extremas. (LALL, 1966), (IKLE, 1964). Por outro lado, os suíços

iniciam o processo de negociação com preços bem próximos dos que esperam fechar

o negócio. Estudos conduzidos por Komorita e Brenner, sugerem que as negociações

que começam com posições extremas têm maior probabilidade de obter um acordo.

(KOMORITA E BRENNER, 1968).

Alguns observadores acreditam que uma posição extrema demonstra aos outros

negociadores que ele não será explorado; permite que o negociador ganhe mais do

que o esperado; prolongue o processo de negociação (permite aos negociadores

ganhar mais informações sobre seus colegas); modifica as crenças do outro lado a

respeito das preferências do negociador; permite mais espaço para fazer concessões

subseqüentes e mostrar cooperação; e comunica a vontade do negociador de jogar o

jogo de acordo com "normas usuais". As desvantagens também existem. Por

exemplo, os diplomatas japoneses que fazem ofertas iniciais extremas em

negociações globais geralmente são tratados como falsos. Além disto, as ofertas

extremas parecem desencorajar acordos sinérgicos.

Algumas Táticas utilizadas

Algumas das táticas mais comuns incluem promessas, ameaças, recomendações,

avisos, recompensas, etc. O uso destas táticas variam de acordo com a cultura

estudada. Conforme Graham, os negociadores japoneses, americanos e brasileiros

utilizam táticas verbais diferentes quando negociam. Os brasileiros utilizam a palavra

"não" nove vezes mais que os americanos, e quinze vezes mais que os japoneses. Os

brasileiros também fazem mais concessões iniciais que os americanos, que por sua

vez fazem mais que os japoneses. (GRAHAM, 1985). As táticas mais utilizadas estão

descritas no quadro abaixo:
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Tática Descrição Exemplo

Promessas Eu faço algo para você se você fizer Baixo o preço em 5% se você

algo para mim aumentar o pedido em 10%

Ameaça Se você fizer isto que não quero, eu Eu deixarei a reunião se você não

farei outra coisa que você não deseja abaixar o preço

Recomendação Se você me fizer algo, uma terceira Se você baixar seu preço, a classe B

parte fará algo que você quer terá condições de comprar seu produto

Aviso Se você fizer algo que não quero, um Se você não concordar, a imprensa

terceiro fará algo que você não quer publicará todo o caso

Recompensa Eu lhe darei algo que você deseja Nos encontramos no seu escritório

imediatamente amanhã, porque hoje você fez a

gentileza de vir até o meu.

Punição Eu lhe darei algo que você não deseja Eu não ficarei ouvindo você gritar e

imediatamente irei me retirar

Apelo normativo Eu apelo para uma norma social Todo mundo compra nosso produto

por este preço

Compromisso Eu farei o que você quer Entregarei 100 unidades no dia 15 de

julho

Exposição própria Lhe direi algo sobre mim Teremos que despedir 10 empregados

caso não fechemos um acordo até o

fim do ano

Questionamento Eu te perguntarei algo sobre você Você pode me contar mais sobre suas

operações no Brasil?

Ordem Eu lhe ordeno que faça algo Abaixe seu preço (ou) não falaremos

das entregas agora.

-79 -



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

Conforme Raider, o British Huthwaite documentou o comportamento de

negociadores bem sucedidos comparados com a média, analisando suas habilidades

verbais, utilizadas em conjunto coma as táticas já apresentadas, conforme descrito

abaixo: (RAIDER, 1982).

• Uso de irritadores: Refere-se a palavras que apesar do pouco efeito de

persuasão, causa aborrecimento. Incluem palavras como: oferta generosa, preço

justo e negociação razoável. Os negociadores mais hábeis utilizam quatro vezes

menos palavras nesta categoria que os outros.

• Reverter a oferta: É a resposta do negociador propondo para a outra parte o que

lhe foi ofertado. Os melhores negociadores utilizam duas vezes menos que os

outros, pois tentam entender melhor a oferta da outra parte antes de responder

com as próprias ofertas que lhe foram feitas.

• Defender-atacar: A negociação envolve conflito. Estes envolvem acusações e

defensivas. Os negociadores medianos geralmente respondem na defensiva e

atacam o outro time, primeiro gentilmente depois cada vez com mais freqüência.

Os habilidosos, por outro lado, quase nunca respondem defensivamente. Apesar

de raramente atacarem, quando o fazem, atingem eficazmente e sem aviso o

adversário. Eles atacam cerca de três vezes menos que a média.

• Rótulos de comportamento: Refere-se à narração do que planejamos falar,

antes fazê-lo. Por exemplo: "Posso lhe perguntar algo?" e "Posso fazer uma

sugestão?" são rótulos de comportamento para perguntas e sugestões,

respectivamente. Eles previnem o outro lado. Para todos os casos, exceto os de

discordância, os negociadores habilidosos os utilizam cinco vezes mais que a

média. Para os rótulos de discordância, a utilização é três vezes menor que a

média.

• Escuta ativa: Demostra para o outro que houve compreensão das suas palavras.

Não significa entendimento ou concordância, apenas que a mensagem foi

- 80-



FUNDAÇAoGETÚLIOVARGAS

ESCOLADE ADMINISTRAÇAoDE EMPRESASDE sxo PAULO

compreendida. Os negociadores habilidosos utilizam duas destas técnicas - para

testar se realmente houve compreensão e para resumir o que foi dito - mais de

duas vezes mais que a média.

• Questionamento: São a fonte primária de obter informações. Os negociadores

mais eficazes utilizam duas vezes mais que a média.

• Comentário sobre os sentimentos: É a descrição do que a pessoa sente sobre

determinada situação. Um negociador pode afirmar: "não estou certo sobre como

reagir ao que você acaba de dizer. Se a informação for verdadeira, eu estou

proposto a aceitá-la. De qualquer maneira tenho dúvidas sobre sua precisão. Você

pode me ajudar a resolver isto?". Os negociadores habilidosos utilizam duas vezes

mais que a média.

• Diluição de argumentos: Argumentos fracos geralmente diluem argumentos

fortes. Os negociadores habilidosos sabem que quanto menos argumentos melhor.

A média dos negociadores utiliza duas vezes mais argumentos para voltar em

cada posição do que os negociadores habilidosos.

Em resumo, o grupo de Huthwaite concluiu que os negociadores habilidosos da

Inglaterra evitam utilizarem-se de irritadores, reversão de oferta, defesa-ataque, e

diluição de argumentos. Eles utilizam rótulos de comportamento (menos para

discordância), escuta ativa, questionamento, e comentários sobre seus sentimentos.

Vale notar que este estudo ainda não foi feito a nível internacional, mas o resultado

não deve ser diferente do apresentado acima.

Táticas não verbais

Referem-se ao que os negociadores fazem, ao invés de falar. Envolve como eles

falam, ao invés das palavras utilizadas em si. Incluem o tom de voz, expressões

faciais, distâncias, vestimenta, gestos utilizados, silêncio, tempo, e símbolos. São

complexos e enviam múltiplas mensagens. Os negociadores geralmente respondem
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mais fortemente e emocionalmente às mensagens não verbais que às verbais. Este

tipo de comunicação também varia amplamente, dependendo da cultura conforme

exemplificado por Graham quando compara japoneses, americanos e brasileiros.

As principais expressões destas táticas são: (GRAHAM, 1985).

1. Silêncio: Os Japoneses usam bastante o silêncio. Os amencanos utilizam

moderadamente, enquanto os brasileiros quase não o utilizam. Para os americanos

o silêncio é visto como uma discordância ou uma recusa da oferta. Mais ainda:

eles tendem a argumentar e fazer concessões em resposta ao silêncio.

Esta resposta não causa problemas em negociações com brasileiros, mas coloca os

americanos em séria desvantagem quando a negociação é feita com os japoneses.

Enquanto os japoneses consideram silenciosamente a oferta, os americanos

interpretam esta ação como uma rejeição, e respondem fazendo concessões.

Este tipo de reação também é típica quando se negocia com pessoas que apesar de

não ter o inglês como língua materna, negociam neste idioma. Quando se hesita,

para ter certeza que houve uma correta interpretação do que foi dito, os

americanos assumem isto como uma rejeição às suas posições.

2. Conversas simultâneas: É o oposto do silêncio. Ocorre quando mais de uma

pessoa fala ao mesmo tempo. Os brasileiros interrompem o outro negociador duas

vezes mais que os amencanos ou japoneses, e freqüentemente falam

simultaneamente. Por outro lado, quando os japoneses ou americanos são

interrompidos, o outro negociador se cala, minimizando a conversa simultânea.

As culturas nas quais as pessoas não falam enquanto outro está falando

geralmente consideram a conversa simultânea como rude e desrespeitosa.

3. Contato visual: Envolve olhar diretamente a face do outro negociador.

Geralmente a quantidade de vezes que fitamos o outro lado sugere o nível de

intimidade entre as partes. Quanto mais contato visual, maior a intimidade. O

problema ocorre quando há diferenças nesta percepção, sugerindo muita ou pouca

intimidade para o outro lado.
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4. Toque:O toque durante a negociação depende da cultura envolvida

(desconsiderando-se apertos de mão). Os brasileiros geralmente se tocam

bastante. Por outro lado, não há contato entre os americanos ou japoneses, pois

isto também comunica intimidade. No México, um abraço comunica o

desenvolvimento das relações de confiança, enquanto o mesmo gesto ofenderia

um alemão, que consideraria isto uma invasão de sua intimidade.

Truques sujos

Nem todos negociadores procuram beneficios mútuos. Para ganhar o máximo, alguns

se utilizam de truques sujos, que são táticas que pressionam o oponente até que seja

concedido algo. Pode-se reduzir o efeito dos truques sujos através das seguintes

formas: (FISHER, URY E PATTON, 1994).

• Não os utilizando,

• Reconhecendo quando são utilizados pelo oponente e explicitando isto para ele.

Desta forma pode-se negociar as "regras do jogo".

• Recorrendo à própria MASA caso o outro lado se recuse a deixar de utilizar este

artificio.

• Compreendendo que as técnicas que possam parecer sujas para uma cultura talvez

seja aceitável para outra.

Evitar o uso dos truques sujos é mais dificil quando se negocia com outra cultura. Os

negociadores freqüentemente questionam a interpretação das táticas do outro lado,

assumindo que estas possuem os mesmos objetivos que se fossem utilizadas por eles

mesmos. Revendo a gama de truques sujos, percebemos que há diversas

interpretações dependendo da cultura analisada.

As táticas psicológicas também têm significados diferentes dependendo da cultura

analisada. Estas técnicas, utilizadas para deixar a outra pessoa desconfortável, podem

envolver muito toque ou pouco contato nos olhos. Ambos os extremos fazem a outra

- 83-



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

parte sentir-se desconfortável, fazendo com que a outra parte queira encerrar

rapidamente o negócio. O problema é saber qual a linha divisória entre o que é

apropriado e o que é extremo. Os latinos tocam muito mais que os canadenses, que

por sua vez tocam muito mais que os suíços. Já os árabes mantém muito mais contato

visual que os americanos, que o utiliza mais que os japoneses. O que parece ser um

truque sujo por uma perspectiva, pode ser uma simples expressão do comportamento

em outra.

Por este motivo, os negociadores devem diferenciar um ataque psicológico da

expressão inocente de um comportamento normal. Caso isto não seja possível, deve-

se ao menos se ater ao fato de que estes problemas de interpretação possam ocorrer.

Alguma das táticas sujas comumente utilizadas:

As táticas sujas dividem-se em fraude deliberada, guerra psicológica e tática de

pressão posicional, conforme descrito abaixo: (FISHER, URY E PATTON, 1994).

A fraude deliberada é a deturpação dos fatos, da autoridade ou das intenções. Pode

ser utilizada através de:

• Dados falsos: Trata-se de fazer alguma declaração falsa.

• Autoridade ambígua: Trata-se de fazer o outro lado quer que tem a mesma

autoridade que você, quando de fato não tem. Os russos e povos do leste europeus

possuem tradicionalmente pouca autoridade. Eles tem que checar com seus

superiores se quiserem desviar-se muito da agenda planejada. Já os americanos

possuem bastante autoridade. Depois de pressionar ao máximo, uma das partes

pensa que o acordo já está fechado, e a outra parte anuncia que precisa submeter o

acordo à aprovação de seus superiores. Por isto é indicado indagar a autoridade do

outro lado. É lícito indagar qual a autoridade de alguém em determinada

negociação.
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• Intenções duvidosas: Quando o problema é uma possível distorção da intenção de

cumprir um acordo, é possível, muitas vezes , incluir cláusulas de cumprimento

no próprio acordo.

Devemos ressaltar que a não revelação total das intenções não corresponde à

fraude. A negociação de boa fé não requer uma revelação total. Por outro lado, a

deturpação dos fatos é bem diferente de não revelar integralmente as intenções.

A utilização da guerras psicológicas tem por objetivo minar a concentração da outra

parte, e tentar inferiorizá-lo para obter o acordo conforme a vontade de uma das

partes. Divide-se em:

• Situações tensionantes: Pode ser mais proveitoso aceitar uma oferta para uma

reunião no campo do outro. Isto pode deixá-lo à vontade, tornando-o mais

acessível a sugestões. Por outro lado, também fica mais fácil retirar-se. Porém

esta estratégia permite que o outro lado utilize, por exemplo, uma sala barulhenta,

extremamente quente ou fria, e outros, que pode ser sinal de um ambiente

preparado para que nos sintamos constrangidos.

• Ataques pessoais: Pode-se tecer comentários sobre a roupa ou aparência. Pode-se

deixar implícito que o outro é ignorante. Em qualquer dos casos, identificar a

tática ajuda a anular seu efeito.

• Seqüência bandido-mocinho: Uma pessoa ameaça e outra tenta apaziguar os

ânimos. Finalmente, o que faz o papel de mocinho sugere uma solução que é

prontamente aceita pelo outro lado. Da mesma maneira, abordar esta tática, e

tentar basear as decisões em interesses ao invés de posições ajuda a anular esta

técnica.

• Ameaças: São formas de pressão que freqüentemente gera o oposto daquilo que

visa: pressão no sentido oposto.

Já as táticas de pressão posicional estrutura a situação de modo que apenas um dos

lados possa realmente fazer concessões, conforme descrito a seguir:
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• Recusa a negociar: É uma tática que envolve uma tentativa da outra parte de

usar a entrada da negociação como oportunidade de obter alguma concessão.

• Exigências extremadas: Os negociadores partem de ofertas extremadas nas

negociações Imaginam que uma posição inicial extremada lhes dará um melhor

resultado final, partido da teoria que as partes acabarão por dividir a diferença

entre as duas posições.

• Escalada de exigências: Consiste em aumentar as exigências a cada concessão

que o outro faz.

• Impedimento: Significa estreitar o controle próprio da situação para fortalecer a

posição de barganha. É o exemplo dado por Fisher no qual dois carros caminham

em sentido opostos, estando prestes a se chocarem. Quando um dos motoristas

arranca o volante, o outro sabe que ou se chocará, ou terá que jogar seu carro em

uma vala. (FISHER, URY E PATTON, 1994, p.159).

• O sócio implacável: Consiste em dizer que a pessoa não tem objeção ao acordo,

porém seu sócio jamais aceitaria esta posição.

• Atraso calculado: Ocorre o adiamento da tomada de decisão até o momento que

considera-se favorável. Por exemplo: Uma fábrica necessita pagar seus

empregados. Se depender do fechamento de um acordo com um cliente para obter

este capital, ela pode ser forçada a fechar o acordo de qualquer maneira caso o

cliente espere até a data do pagamento para colocar o pedido.
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As opções à negociação I
Conforme já discutimos, antes de iniciar uma negociação, devemos considerar as

potenciais conseqüências de não ser possível chegar a um acordo. É necessário

determinar a MASA que possuímos, bem como aquela que o outro lado possui. Isto

determina o mais baixo valor aceitável para se fazer um acordo. Qualquer valor

superior a este é melhor que um impasse.

Ao pensar nisto, é possível avaliar racionalmente o valor mais alto que você está

disposto a pagar. O objetivo de negociar não é chegar a qualquer acordo, mas chegar

a um acordo melhor para você do que seria possível conseguir sem fechar um acordo.

Alguns passos sugeridos por Bazerman para analisar coerentemente suas opções e

consequentemente optar ou não pelo fechamento do acordo são: (BAZERMAN E

NEALE, 1995).

Avaliar o que fará se não fechar um acordo com seu oponente atual.

Será que o impacto causado por não fechar um acordo será entendido pela

organização em que trabalhamos? Ou espera-se que fechemos um acordo, mesmo que

isto signifique obter resultados piores? Apesar de parecer estranho, às vezes os

negociadores temem não serem compreendidos quando o negócio não é fechado.

Nestes casos, a melhor solução é expormos para todo grupo até onde estamos

dispostos a chegar, e quais as conseqüências de se fechar um acordo a qualquer preço.

Esta opção chegou a ser comum em alguns mercados, quando as empresas

preocupavam-se, por exemplo, apenas com a participação de mercado a ser

conquistada. Felizmente, muitas empresas já mudaram este foco e procuram

encontrar zonas de lucratividade, e não maior ou menor participação de mercado.

Cabe ao negociador explicar aos seus colaboradores (e até mesmo aos chefes) que a

empresa vive de lucro, não de participação de mercado.

- 87-



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

Salvo raros casos em que um cliente é considerado estratégico, e valha a pena fechar

um acordo visando perdas no curto prazo com recuperação dos lucros no médio ou

longo prazo, este tipo de negócio não deve ser concluído.

Esta é uma armadilha freqüente, que deve ser identificada, avaliada e validada a priori

por todo grupo, antes da negociação ser feita.

Avaliar o que seu oponente fará se não fechar um acordo com você.

Mesmo que nossa MASA não seja uma ótima opção, devemos analisar qual o

impacto de não fecharmos um acordo pelo outro negociador.

Isto nos ajudará a identificar possíveis blefes ou tentativas de obter vantagem

elevadas pela outra parte. Quanto mais confiável nossa avaliação da MASA alheia,

melhores nossos argumentos e poder de persuasão para fechar um acordo que nos

seja benéfico. Como já observamos, é fundamental para isto possuir o maior número

possível de informações relevantes sobre o negócio antes de sentar-se para negociar.

Avaliar as verdadeiras questões da negociação: Qual a relativa importância de

cada fato a ser negociado.

É necessário avaliar claramente suas prioridades. Existem negociações que não

avançam simplesmente porque as partes insistem em tratar temas polêmicos em

primeiro lugar.

Ocorre que muitas vezes, estes temas polêmicos não têm tanta importância para os

lados quanto outros temas que poderiam ser discutidos primeiramente, e cuja

importância agregaria muito mais valor à negociação.

Cabe também ao negociador avaliar a possibilidade de ceder nos pontos cuja

importância relativa é menor, para demonstrar boa vontade e conseguir vantagens ao

se negociar os pontos fundamentais para ele.
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Avaliar quão importante é cada questão.

As alternativas, os interesses e a importância relativa são os principais fundamentos

para a análise dos aspectos distributivos e integrativos de uma negociação. Caso a

negociação seja bem conduzida, podemos sempre propor soluções nas quais as duas

partes saem satisfeitas, ao aumentarmos o tamanho do "bolo" a ser dividido. Nem

sempre o negociador consegue analisar estes aspectos sozinho. Na maioria das vezes,

é preciso discutir abertamente com o outro lado quais fatores são importantes para

ele, e através de uma comparação da importância entre os diversos interesses em

jogo, propor soluções otimizadas para todos.

Avaliar a importância de cada questão para seu oponente.

Como já dissemos, as negociações são feitas sobre diferenças de valores atribuídos

pelas duas partes. Caso saibamos reconhecer o que é importante para os lados,

podemos propor melhores trocas que são significativas para uma das partes e

indiferentes para a outra.

Uma outra passagem citada no livro de Bazerman que ilustra esta situação conta a

história de duas irmãs que brigavam por uma laranja. As duas não chegavam em um

acordo sobre a posse da fruta. No final, o autor revela que uma delas queria o suco da

fruta, e a outra a casca da laranja para fazer um bolo. (BAZERMAN E NEALE,

1995). Como a passagem sugere, muitas vezes priorizamos a discussão de certa

questão da negociação que são fundamentais para nós, mas podem ser irrelevantes

para o outro lado. Saber identificar estas questões pode nos ajudar bastante a

chegarmos em um acordo.
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A negociação propriamente dita I
Conforme Bazerman, "descontado o fator sorte, um administrador pode obter

resultados de alto nível em negociações de duas maneiras: Ou aprendendo um padrão

eficaz de comportamento para se adequar a uma situação em particular, sem

necessariamente ser capaz de generalizar esse conhecimento a situações relacionadas,

ou negociando racionalmente ao selecionar as estratégias apropriadas aos objetivos,

oponentes e outros fatores singulares à situação". (BAZERMAN E NEALE, 1995,p.

126).

Conforme o autor, aquilo que é possível ser aprendido através da experiência está

claramente limitado às experiências que já se teve. Portanto, em negociações, é

verdade também que sua habilidade de adaptar-se àquilo que já se experimentou sob

outras circunstâncias também é limitada.

Para negociar racionalmente, a melhor forma de separar as emoções da razão é

decidir as questões a partir de seus méritos, não através de um processo de regateio

centrado no que cada lado se diz disposto a fazer e a não fazer. Isto é especialmente

aplicado quando se trata de uma negociação integrativa, com amplas margens de se

ampliar o resultado esperado.

Os beneficios mútuos devem ser atingidos sempre que possível, e quando interesses

entrarem em conflito, o negociador competente deve insistir em que o resultado se

baseie em padrões justos, independentes da vontade de qualquer dos lados.

Ao fazermos isto, evita-se a barganha posicional", tão freqüente nas negociações,

especialmente naquelas distributivas.

8 Refere-se àquela negociação na qual cada lado tenta convencer o outro a chegar mais próximo dos
seus objetivos, geralmente utilizando-se do blefe. Na prática, a maioria das negociações deste tipo
acaba por fmalizar em uma posição intermediária entre a vontade das partes, pois é discutido apenas o
ponto fundamental da disputa, sem se ater aos fatores que podem agregar mais valor à negociação.
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Quando negociamos posições, tendemos a nos fechar nelas. A medida que se presta

maior atenção às posições, menos atenção é voltada para o atendimento dos interesses

subjacentes das partes.

Deste modo a tomada de decisão fica demorada, pois cada decisão envolve não

apenas ceder ao outro, mas tende também a gerar pressão para que se ceda ainda

mais, e o negociador tem poucos incentivos para apressar-se.

Consequentemente a raiva e o ressentimento são um resultado freqüente quando um

dos lados se percebe curvando-se à rígida vontade do outro, o que é agravado quando

a negociação envolve mais de duas partes.

Além disto, quando temos a situação na qual as partes falam línguas diferentes, a

probabilidade de erros de interpretação se multiplica, conforme já visto. A

negociação toma-se nestes casos extremamente desgastante, e os negociadores ficam

desmotivados para obter um acordo.

A barganha posicional induz ao estilo afável ou áspero dos negociadores. No

prímeiro caso, visando-se o relacionamento a longo prazo, uma das partes cede à

segunda. No segundo caso, o negociador leva uma certa vantagem sobre a outra parte,

por manter-se inflexível. Porém, em qualquer um dos casos, o relacionamento das

partes acabará tomando-se excessivamente desgastante.

Por outro lado, ao focar os esforços nos interesses envolvidos, e na utilização de

padrões justos para obter o consenso, a negociação flui mais rápida, sem desgastes ou

a sensação de estarmos sendo enganados ou pressionados.

Os esforços não são dirigidos contra uma pessoa, mas em direção à resolução do

problema.

Esta maneira de negociar enfatiza a importância de construir e manter o

relacionamento. O resultado ocorre mais rápido, porém nos toma vulnerável àqueles

que adotam um jogo duro nessa barganha.

Deve-se tentar mostrar ao outro negociador a eficiência desta maneira de negociar.

Caso isto não surta efeito, a possibilidade de abandonar as negociações deve ser

fortemente considerada.
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Esta é a proposta de Fisher, Ury e Patton, evitando a barganha com as conseqüências

citadas. Os pontos fundamentais sugeridos, conforme já citamos anteriormente são:

(FISHER, URYEPATTON, 1994).

Separar as pessoas do problema

Em sua obra, os autores salientam que ao assumir posições, os egos das pessoas

passam a identificar-se com elas (conforme mencionamos no começo deste trabalho,

os negociadores tentem a manterem-se rígidos nas suas posições com medo de

parecerem instáveis e pouco direcionados). Sendo assim, cabe ao negociador superar

o inconveniente de concentrar-se nas posições declaradas das pessoas, quando o

objetivo é satisfazer interesses subjacentes.

Quanto mais depressa pudermos transformar o outro negociador em alguém que

reconheça isto, mais fácil será a negociação. Aspectos como a confiança mútua,

maior facilidade de compreender o outro lado, e desfazer tensões tomam-se melhor

administráveis.

Enfrentar o problema ao invés da pessoa também faz com que ajamos como

parceiros. Ao dirigirmos nossos esforços para resolver um problema comum, e

tentarmos estruturar a negociação como uma atividade lado a lado, na qual os dois

possuem o mesmo objetivo, a idéia de que buscamos algo antagônico em relação ao

outro é eliminada.

Concentrar-se nos interesses, não nas posições.

O método nos direciona para insistir na utilização de critérios justos e objetivos para

obter o acordo, através de padrões previamente discutidos, concentrando-se em

interesses, não posições. A negociação pode ser dividida em três fases: análise,

planejamento e discussão.

Na análise tentamos apenas diagnosticar a situação, colhendo informações,

organizando-as e ponderando sobre elas. Deve-se anotar as opções já colocadas na

mesa, e identificar quaisquer critérios já sugeridos como base para um acordo.
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Na fase de planejamento, geramos idéias e decidimos o que fazer. Elabora-se opções

adicionais e critérios diferenciais para poder decidir entre os objetivos realistas.

No estágio de discussão, as partes se comunicam em busca de um acordo. As

diferenças de percepção, os sentimentos de frustração e raiva e as dificuldades de

comunicação podem ser reconhecidos e abordados. Cada um dos lados deve chegar a

compreender os interesses do outro. Depois ambos podem gerar opções que sejam

mutuamente vantajosas e procurar concordar quanto a padrões objetivos para

conciliar os interesses opostos.

Resumindo, o método concentra-se nos interesses básicos, nas opções mutuamente

satisfatórias e em padrões imparciais, resultando em acordos sensatos.

Ao conciliar interesses ao invés de posições, temos definido o problema a ser tratado.

Criar uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer

Os interesses motivam as pessoas. São eles que nos fazem decidir por agir de

determinada maneira. A conciliação dos interesses ao invés de posições funciona por

dois motivos: primeiro porque para cada interesse, geralmente existem diversas

posições possíveis e capazes de satisfazê-lo. Outro motivo é porque por trás de

posições opostas há muito mais interesses em comum do que conflitantes. Desta

maneira abre-se espaço para uma discussão saudável sobre possibilidades de ganhos

mútuos, além daquilo que se esperava no começo dos trabalhos.

Insistir que o resultado tenha por base algum padrão objetivo.

Utilizar critérios objetivos não quer dizer que alguém recue um pareça fraco, apenas

lógico. E estes critérios lógicos devem independer da vontade de qualquer um dos

lados. Insistir em que um acordo se baseie em critérios objetivos não significa insistir

em que ele se baseie exclusivamente no critério que você propõe, pois um padrão de

legitimidade não exclui a existência de outros. Agindo assim os negociadores podem

inventar poções de ganhos mútuos, aumentando o bolo antes de reparti-lo.
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Caso Renault - Nissan I
Nesta parte do trabalho, a intenção é apresentar uma negociação bastante complicada

do ponto de vista das culturas envolvidas, com diferenças acentuadas entre elas. Não

focaremos o estudo nas nuances da negociação propriamente dita, e sim as

conseqüências benéficas que o resultado da mesma pode trazer para as duas empresas

envolvidas.

• O grupo Renault

o grupo Renault foi fundado há um século, em 1898. Atualmente projeta, fabrica e

comercializa veículos de passeio, utilitários e veículos pesados. Outras empresas

financeiras e de serviços fazem parte do conglomerado, e completam as atividades de

base da Renault.

O faturamento em 1998 foi de 40,6 bilhões de dólares, dos quais 96,6% são

constituídos pela atividades automobilísticas. A empresa apresenta lucros

ininterruptos desde 1987 (exceto 1996), e obteve uma margem operacional de 2,1

bilhões de dólares em 1998, que é o montante mais elevado em relação ao

faturamento da indústria automobilística européia. O grupo encontra-se isento de

dívidas e possui uma posição de credor correspondente a 2,1 bilhões de dólares.
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• O grupo Nissan

A Nissan Motor Co. foi fundada em 1933, e é o segundo construtor automobilístico

do Japão. Durante o ano fiscal encerrado em março de 1998, a Nissan apresentou um

faturamento de 55,5 bilhões de dólares, dos quais 23,3 bilhões foram registrados no

Japão. Suas atividades incluem os setores da indústria aeroespacial, máquinas

industriais, produtos náuticos e indústria automobilística.

Em maio de 1998, a Nissan anunciou seu plano global de recuperação da empresa

que visava fazer com que ela voltasse a ter lucros, concentrando seu gerenciamento

comercial e seus recursos em áreas precisas. De acordo com este plano, a Nissan

anunciou que a lucratividade tinha prioridade sobre o aumento das vendas.

Deste modo, a montadora daria prioridade aos modelos cujas margens de lucros

fossem maiores, e a estratégia a ser adotada no exterior favoreceria o mercado

amencano.
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• O fechamento do acordo

Louis Schewitzer, Presidente Diretor Geral da Renault e Yoshikazu Hanawa,

Presidente Diretor Geral da Nissan Motor Co., assinaram em 27 de março de 1999,

em Tóquio, um acordo de parceria global, para reforçar a situação financeira da

Nissan e acelerar o crescimento rentável dos dois parceiros. Com a aliança entre a

Renault e a Nissan, pretende-se constituir uma união estratégica global que permitirá

a abertura de novas atividades de ponta, com oportunidades maiores de crescimento

conjunto. Pretende-se desenvolver a posição da Renault e recuperar a Nissan em

escala mundial.

• Os número envolvidos

A Renault encerrou o exercício de 98 com um faturamento de USD40,6 bilhões,

produção de 2,283,265 unidades e 138,321 pessoas de efetivo. Em contra partida, no

mesmo período a Nissan apresentou um faturamento de USD49,7 bilhões, produção

de 2,754,598 unidades e 137,201 empregados."

9 Apesar de conhecido, o grupo Nissan evita falar das cifras envolvendo os prejuízos acumulados nos
últimos anos.

- 96-



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

• As sinergias possíveis

A afinidade em matéria de mercados, produtos e locais de produção é enorme.

Observa-se também um grande complemento nas competências operacionais.

Estas competências complementares refletem-se no controle de custos; estratégia

global de plataformas e compras; além dos produtos e estilo inovadores da Renault.

Por parte da Nissan, as suas maiores competências dizem respeito ao estudo e

tecnologias avançadas; produtividade das fábricas; e controle de qualidade

extremamente eficiente.

Existe um grande potencial em matéria de economias, graças à possibilidade de

padronização das plataformas e dos itens mecânicos. As linhas são fortes em seus

segmentos e complementares em todas as categorias, conforme a tabela a seguir:
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Renanlt Linha Nissan

Twingo SubB

Clio, R5 B March, Micra, Cube

Mégane, R19 C Almera, Sunny

Laguna D Bluebird, Primera

Safrane, Spider EIF/G Altima, Maxima, Infiniti, Q45, Cedric

Espace Vans Quest, Elgrand, Prairie

4x4 Safari, Patril, Terrano

Pick-up Frontier

Express, Kangoo, Trafic, Master Utilitário Altas Civilian

Juntas as duas montadoras passam a ocupar o quarto lugar no ranking mundial de

fabricantes de automóveis com uma participação de mercado de aproximadamente

9,1%.

Em nível mundial, a complementaridade de mercados pode ser estudada pela

participação de mercados da Renault e Nissan durante o ano de 1998:
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Zona Geográfica Nissan - PdM10 % Renault - PdM %

América do Sul 0,9 5,1
América Central 14,3 1,4
América do Norte 4,0 0,0
Europa Ocidental 3,1 11,0
Europa Oriental 1,6 5,8
Rússia 0,6 0,3
China 1,1 0,1
ASEANll 10,8 0,1
Australásia 5,9 0,3
Japão 15,3 0,0
Africa do Norte, Oriente Médio, Turquia 9,1 7,9
Africa 5,6 2,0

10 PDM: Participação de Mercado. É o índice obtido dividindo-se o mercado total de veículos vendidos
pelo número de veículos vendidos pela montadora em questão.
11 ASEAN: Associação Econômica dos Países Asiáticos
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• Estratégias de ação conjunta

A Renault dará sua contribuição ao plano de recuperação mundial da Nissan (redução

de endividamento e custos) graças ao aporte de capital e implementação das sinergias

citadas.

As sinergias possíveis a curto prazo passam por projetos de cooperação regional, com

coordenação conjunta de compras, comercialização de veículos Renault no mercado

mexicano e pick-up Nissan no Mercosul, utilização das fábricas da Renault pela

Nissan na América do Sul e das fábricas da Nissan pela Renault na Ásia e México.

Também está prevista a cooperação em matéria de suporte às vendas e "know-how"

de logística. Pretende-se também obter cooperação no nível de Pesquisa e

Desenvolvimento na Europa. No médio e longo prazo pretende-se executar operações

futuras comuns e ajuda mútua na Ásia, Europa Oriental, Oriente Médio e África.

As sinergias por região refletem-se na utilização da fábrica Nissan na África do Sul,

utilização das fábricas e "back office" da Renault no Mercosul, utilização das fábricas

e back office da Nissan (além das vendas cruzadas'") nos EUA e México. Pretende-se

também dar suporte à logística e às vendas, cooperação em Pesquisa e

Desenvolvimento e financiamento das vendas na Europa, e utilização das fábricas

Nissan e vendas cruzadas na Ásia e Oceania.

Em se tratando dos produtos oferecidos ao público, está previsto no curto prazo o

fornecimento de "Sport Utility Vehicules" à Renault, e do Kangoo à Nissan. A

ambição no médio e longo prazo é o ganho de 1,25% de participação de mercado no

âmbito mundial.

Quanto às plataformas, está previsto no curto prazo a utilização de uma plataforma

comum para o Clio (Renault) e Micra (Nissan).

12 Comercialização das duas marcas no mesmo ponto de venda
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No médio e longo prazo está previsto uma linha de plataformas comuns. Atualmente

a Renault possui 8 plataformas contra 26 da Nissan. A longo prazo pretende-se ter 10

plataformas para a aliança.

Por outro lado, o volume por plataforma atual, de 280.000 para a Renault e 105.000

para a Nissan passará a 500.000 para a aliança. O efeito de escala deve ser atingido

primeiramente no compartilhamento de plataforma do Clio e Micra. Atualmente são

produzidos 710.000 Clios e 320.000 Micra. A nova plataforma comum deverá ter um

efeito de escala de 1.000.00013.

Em se tratando de componentes, pretende-se no curto prazo executar um

desenvolvimento comum de pequenos motores diesel, além do compartilhamento

entre as duas empresas da CVT14 da Nissan, dos 4x4 da Nissan e das caixas de

câmbio mecânicas da Renault.

A médio e longo prazo a idéia é ter uma linha comum de motores e caixas de câmbio,

além de passar o número de família de motores para 8 na aliança, contra as 7

existentes hoje na Renault e 20 na Nissan.

Pretende-se também expandir o volume de motores por família. Dos atuais 320.000

da Renault e 140.000 da Nissan, para 630.000 na aliança.

13 Volumes produzidos anualmente
14 Transmissão Contínua Variável
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• Impactos da união na América Latina e no Mercosul

A nível de América Latina, esta união promete mudar o panorama automotriz da

região, até agora dominado pela General Motors Corp., Ford Motors Co., Fiat S.p.A.

e Volkswagen AG.

A Nissan é forte onde a Renault é fraca (México) e a Renault é forte onde a Nissan

quase não existe (Brasil e Argentina). Além disto, a Renault é forte nos modelos nos

quais a Nissan tem pouca presença (carros pequenos) e a Nissan tem modelos que a

Renault precisa (caminhonetes e "offroads"). Em outras palavras: as

complementaridades alavancam enormemente a aliança.

Na América do Sul, onde a Nissan conquistou uma boa imagem com os 4x4, há

grandes possibilidades disto ser bem explorado, porque ela conta com uma boa rede

de concessionárias e pode capitalizar a sinergia com um produto que antes não tinha.

O movimento dos fabricantes na América do Sul já está em curso, visando aproveitar

as vantagens da fusão. Os distribuidores locais da Nissan e Renault na Argentina já

falam sobre como complementar as linhas em cada uma de suas concessionárias. A

montadora francesa conta com 80 concessionárias na Argentina e é marca dominante

nesse mercado.

Na Argentina já esta sendo estudada a maneira como as concessionárias Nissan

poderão vender o compacto Clio, e as concessionárias Renault as caminhonetes

Nissan. Lá, a Nissan tem 34 concessionárias e está aumentando este número para 50,

antecipando a abertura do mercado Argentino. Neste país, a Nissan vendeu apenas 3

mil carros no ano passado, contra 80 mil da Renault.

Da mesma forma, a empresa francesa teria uma entrada imediata no México, com o

Clio, em um mercado onde ela está ausente há vários anos. Já se começa inclusive a

cogitar a produção do Clio e do Scénic no México.
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• Os próximos desafios da aliança

A Renault converteu-se na acionista majoritária dentro da Nissan, e enV10Upara

Tóquio o brasileiro Carlos Ghosn, o segundo homem da empresa, com a missão de

fazer da Nissan uma empresa rentável em dois anos e meio.

Porém, para justificar os USD 5,4 bilhões pagos pelos 36,8% da Nissan, o grupo

francês terá que fazer muito mais que complementar modelos e mercados. A

montadora pretende reduzir seus custos em USDl,6 bilhão por ano até 2002. Desse

total, USD900 milhões virão das áreas de produção, desenvolvimento de novos

veículos e investimentos. Os USD 700 milhões restantes corresponderão a economias

na compra de autopeças e insumos.

A montadora também prevê reduzir de 34 para 10 o número de plataformas a partir

das quais as duas empresas montarão seus carros, ainda que, segundo presidente da

Renault do Brasil, Luc-Alexandre Ménard, não haja fusão entre as marcas.

A ambição da montadora levará tempo para ser atingida. Já se formaram 11 grupos

para estudar os aspectos práticos da fusão. Mesmo que a cúpula parisiense fale em

fabricar veículos Nissan nas fábricas da Renault no Brasil e na Argentina, isto não

será possível da noite para o dia. Levará de dois a três anos para que isto seja

factível15.

A adaptação das indústrias também não sairá barato. Para lançar o Mégane, carro

médio da fábrica francesa, a Renault Argentina teve de investir USD100 milhões num

processo que demorou um ano. É preciso considerar também que a Nissan ainda não

conta com os mesmos fornecedores da Renault, nem com a mesma filosofia de

trabalho.

15 O primeiro veiculo da Nissan a ser produzido em uma fábrica da Renault do Brasil será a pick-up
Frontier, com data prevista para meados do ano 2002.
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• A adaptação cultural

A adaptação cultural também não será fácil. A convivência da Renault com outro

fabricante japonês - a Toyota Motor Co. - na colombiana Sociedad de Fabricación de

Automotores S.A. (Sofasa) não é fácil. As duas empresas não conseguiram chegar a

um acordo sobre suas políticas comerciais para a importação e exportação de carros"

Este ponto será crucial para determinar o êxito ou fracasso da aliança.

Já percebe-se os problemas enfrentados no início dos trabalhos serão intensos. Há

nítida dificuldade dos japoneses já instalados na Renault em superar as barreiras

lingüísticas e culturais, uma vez que a hierarquia e disciplina japonesa são bastante

diferente da francesa.

Por estas e outras, o novo gigante Nissan-Renault deve demorar para despertar.

16 América Economia no. 143, 8 de outubro de 1998.
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Caso Fuji Xerox I
A competição entre empresas cresceu rapidamente desde o começo dos anos 80. Com

isto as alianças proliferaram em diversos ramos de indústrias. Simultaneamente, a

competição entre estas indústrias tomou-se ainda mais acirrada.

Contrário ao pensamento econômico tradicional citado por Adam Smith, no qual "As

pessoas do mesmo ramo raramente se reúnem, mesmo para diversão, mas quando o

fazem a conversa acaba numa conspiração contra o público, ou em negociatas para

aumentar preços" (SMITH, 1937, p. 128), as alianças modernas não só visam acabar

com a rivalidade entre as empresas como também transformá-la, dando-as uma nova

forma que é mais competitiva.

Este case pretende explicitar como estas uniões podem ser feitas em benefício de

ambas as empresas que compõem a aliança. O ponto crucial desta estratégica resume-

se em entender e respeitar as diferenças existentes, e propor meios para trabalhar as

sinergias que podem ser criadas.
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• O estabelecimento da aliança

A Fuji Xerox, Joint Venture entre a Xerox e a Fuji Photo Film, foi de suma

importância para ambas empresas. Muitos especialistas a consideram a união mais

bem sucedida na história entre uma empresa americana e outra japonesa.

Foi originalmente concebida para ser uma organização de vendas dos produtos da

Xerox no Japão, e posteriormente desenvolveu operações completamente

independentes, com forte pesquisa, desenvolvimento, e manufatura. As vendas e

capacidades da Fuji Xerox cresceram tanto que no ano de 1989 representaram lucros

de USD 3,8 bilhões, ou 22% do lucro do grupo Xerox.

O presidente da Fuji Xerox, Yotaro "Tony" Kobayashi, atribui grande parte do

sucesso da companhia à autonomia que a Joint Venture sempre apresentou, desde o

começo das suas operações.

Talvez união alguma tenha incorporado tão bem a expressão competição coletiva

quanto a união Fuji Xerox

Este termo surge a partir da dinâmica da cooperação, onde a rivalidade nos negócios

acontece entre grupos de empresas aliadas, mais que entre empresas individuais.

Deste modo, a maneira como as empresas administram e colaboram dentre de seus

conglomerados, ou constelações como chama Casseros, afeta o comportamento

competitivo e o desempenho do grupo como um todo. O desempenho de uma

empresa depende de suas próprias capacidades e estratégicas, e também daquelas dos

seus aliados. (CASSEROS, 1997, p.l).

O caso Fuji Xerox possui diversas especificidades que o difere de outras alianças

estratégicas. De simples escritório de vendas no Japão, a empresa alterou sua função

devido à imposição do governo japonês, evoluindo para uma organização completa.
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• A importância da Fuji Xerox

De maneira geral, a união Xerox - Fuji não é de todo diferente do grupo Canon, seu

arqunmrmgo.

As companhias representam maneiras diferentes de controlar uma série de

habilidades para maximizar seu retorno. A companhia isolada pode ser vista como

tendo controle absoluto das sus capacidades, e a constelação controle de um conjunto

de capacidades no grupo, utilizado por companhias separadas.

A Xerox possui algumas capacidades e a Fuji Xerox outras. Uma tem direitos sobre o

mercado americano e a outra sobre o japonês. A Xerox não tem controle sobre as

capacidades da Fuji Xerox, mesmo possuindo parte de suas ações. De fato, a

autonomia da Fuji Xerox foi uma das grandes responsáveis pelo seu sucesso.

A importância da organização para a Xerox foi evidenciada quando esta passou a

sofrer ataques da rival Canon no território americano, em parte devido a uma letargia

das empresas americanas, que demoraram a absorver técnicas habituais nas empresas

japonesas como qualidade total, "benchmarking", "just-in-time" e desenvolvimento

acelerado de novos produtos voltados para tecnologia "state-of-art,,17 ..

Desta maneira, a Xerox começa sua história como uma empresa dominante que perde

o controle do mercado quando suas novas rivais surgem.

No começo dos anos 60, a companhia revolucionou o mercado de copiadores e fez do

nome Xerox sinônimo de fotocópia, dobrando seu lucro a cada 1Omeses, de USD 40

milhos em 1960 para 1,2 bilhões em 1966. As patentes, vendas agressivas e rede de

serviço garantiam o monopólio virtual da empresa.

Porém em 1970 os novos competidores começaram a minar o império da Xerox

vendendo produtos de qualidade e mais baratos. A competição também foi favorecida

17 Refere-se à melhor e mais avançada tecnologia para ser empregada em determinado produto ou
serviço
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pelo Federal Trade Commission, que obrigou a Xerox a abrir mão de algumas

patentes valiosas, para não caracterizar monopólio do mercado.

Mais de 20 empresas disputavam este mercado em 1975, e a participação de mercado

da Xerox no mundo caiu para 60%, contra 93% em 1971. Outra empresa, a Ricoh,

tradicional líder no Japão, começou a ser líder de mercado nos EUA em 1976.

Segundo David Keams, CEOI8 da Xerox no final dos anos 70, "Os japoneses estavam

vendendo produtos nos EUA ao custo dos seus equivalentes para a Xerox. (A Xerox)

estava perdendo mercado rapidamente, e não tinha uma estrutura de custos para

esboçar qualquer tipo de reação. Não havia certeza que a Xerox conseguiria frear esta

tendência nos anos 80". (CASSEROS, 1997, p.2).

A grande vantagem da Xerox foi poder contar com uma constelação de aliados para

se defender e retomar a liderança na sua indústria. A autonomia da Fuji Xerox foi

essencial para a aliança e para o sucesso da companhia, pois permitiu que fossem

assimiladas técnicas japonesas de gestão, empregadas com sucesso, além de

proporcionar beneficios mútuos para a Xerox e para a Fuji Xerox.

18 Equivalente no Brasil ao presidente de uma empresa.
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• A história da Fuji Xerox

A Fuji Xerox era uma Joint Venture cujos acionistas eram 50% a Xerox e 50% a Fuji.

Esta associação foi estabelecida em 1962, para vender produtos no Japão e outros

países da região. Este tipo de associação já tinha sido utilizado pela Xerox nos anos

50 para expansão internacional da empresa, quando criou uma Joint Venture com a

britânica Rank Organization. Esta empresa, Rank Xerox, ganhou os direitos de fazer

e comercializar produtos da Xerox fora dos EUA, tornando-se assim sócia da Fuji

Xerox.

A Fuji Xerox estava destinada a tornar-se muito mais que um simples revendedor dos

produtos Xerox fora dos EUA. Ela salvou a Xerox do ataque japonês, em um

desfecho que ninguém esperava para esta união. Esta união foi tratada com desdém

pelos executivos da Xerox no começo das atividades. Esta atitude mudou nos anos

80, quando a Fuji Xerox tornou-se a salvação da Xerox com produtos "state-of-art",

além de gerenciamento, manufatura e tecnologia altamente eficaz. Nos anos 90, a Fuji

Xerox tornou-se "um ativo crucial da Xerox", conforme disse o CEO da companhia,

Paul Allire. (CASSEROS, 1997, p.3).

Outro fato que contribuiu para o sucesso da aliança foi o alto nível de confiança que

existia entre as empresas sócias desde que foi concebida a Fuji Xerox. Observamos

também que ambas as empresas souberam agir simbioticamente, no sentido de

unirem forças contra o inimigo comum. Isto é particularmente dificil, pois as

barreiras entre as empresas geralmente acabam por esgotar a aliança formada.

Desta maneira, as técnicas japonesas da Fuji Xerox foram empregadas pelos

americanos, que reconheceram suas fraquezas e obtiveram ganhos extraordinários

com ajuda da aliada.

As razões por trás da transformação da Fuji Xerox aparecem na relação única com a

Xerox. No começo dos anos 70, a Fuji Photo e a Rank Xerox tornaram-se parceiros

na Fuji Xerox. Apesar de terem poder de decisão na companhia, eles não se
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envolviam em atividades do dia a dia, além de não fornecerem tecnologia e expertise

para manter a Joint Venture.

Para obter tecnologia e estratégias, além de alguns produtos, a Fuji Xerox trabalhava

diretamente com a Xerox19.

Admiravelmente, as empresas decidiram em conjunto qual a função de cada empresa,

para evitar sobreposição de trabalhos. A Xerox entrou na aliança com pesquisa básica

e software, enquanto a Fuji Xerox com desenvolvimento e desenho de hardware.

Desta maneira, a Xerox se especializou em máquinas de grande volume, importando

quase a totalidade das de baixo volume da Fuji Xerox.

Mas os engenheiros japoneses sempre quiseram desenvolver expertise no campo

xerográfico. Tanto que no começo dos anos 60, os engenheiros da Fuji Photo

começaram a modificar o desenho das máquinas da Xerox para adaptarem-se às

necessidades do mercado japonês. Entre outras coisas, os escritórios japoneses

utilizavam-se de outro tipo de papel. Em seguida, os engenheiros da Fuji Xerox

querendo ir além da adaptação, desenvolvendo seus próprios produtos. Em particular,

eles objetivavam uma máquina de alta performance, barata e compacta que pudesse

copiar livros.

19 A razão para a Rank Xerox não se envolver na administração da Fuji Xerox é porque a Xerox
controlava 51% das ações da Rank. Esta era portanto, controlada pela Xerox. A razão pela qual a Fuji
Photo não se envolvia é diferente. O contrato entre a Xerox e a Fuji Photo impedia que tecnologias
migrassem da Fuji Xerox para a Fuji Photo. Por outro lado, qualquer tecnologia adquirida pela Fuji
Xerox, de fontes exteriores, podia ser utilizada livremente pela Xerox.
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• O crescimento da Fuji Xerox

Nos anos 60 a Fuji Xerox conseguiu atingir o objetivo de desenvolver seu próprio

produto, ao produzir máquinas com custos muito menores que os tradicionais.

Houve uma maior confiança no poder de inovação da Fuji Xerox, espantando os

executivos da Rank Xerox. Pela primeira vez a Xerox permitiu que a Fuji Xerox

tivesse um pequeno centro de pesquisa e desenvolvimento. Com o programa de

qualidade total implementado pela empresa em 1975, foi perseguido o ideal do

"produto número 1".

As ênfases deste programa eram: Aumentar a pesquisa de mercado e o

"benchmarking'r" entre os rivais; aplicação de técnicas de "just-in-time'r" na

manufatura para diminuir custos; agilização no desenvolvimento de produtos;

desenvolvimento de tecnologias "state-of-art"; e o foco para a qualidade em todas as

áreas da empresa. A partir daí, foi desenvolvida uma máquina, com metade do custo

de máquinas equivalentes, com metade do número de peças (significa menos

assistência técnica).

Este desenvolvimento foi feito em apenas dois anos, contra os típicos quatro anos de

desenvolvimento da Xerox. O produto foi a declaração de independência da Fuji

Xerox. Na verdade, esta declaração de independência nasceu da necessidade. O novo

projeto da Fuji Xerox apareceu quando a Xerox cancelou uma série de copiadoras de

baixo e médio volume, no qual a Fuji Xerox dependia. A capacidade tecnológica da

Fuji Xerox começou na década perdida da Xerox.

Mas isto não foi coincidência, pois a ameaça ao monopólio da Xerox veio do Japão,

onde as novas tecnologias e necessidades do mercado gerou um ambiente propício a

novos produtos inovativos.

20 Nome dado à técnica de procurar o melhor de determinado produto do concorrente e tentar atingir
seu nível de excelência, visando ultrapassá-lo se possível.
21 Técnica desenvolvida pelos japoneses para diminuir estoque e consequentemente custos gerados por
estes nas fábricas. Consiste em obter insumos somente pouco tempo antes de utilizá-lo.

- lU -



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

• Os efeitos da união

Os competidores japoneses da Xerox, ou seja, Ricoh, Canon e Minolta se

beneficiaram do ambiente propício aos novos desenvolvimentos criado no Japão. Mas

a Fuji Xerox também se beneficiou. A Joint Venture teve a vantagem adicional do

acesso à tecnologia da Xerox, conjuntamente com a autonomia para a Fuji Xerox

trabalhar.

No começo dos anos 80 a Fuji Xerox começou a exportar máquinas para a Xerox,

ajudando-a a combater o avanço japonês nos EUA. Além disto, o programa de

qualidade da Fuji Xerox ajudou a Xerox a aprimorar conceitos de gerenciamento,

subcontratação, técnicas de desenvolvimento e obtenção de dados competitivos.

Através deste fluxo contrário de tecnologia, a Fuji Xerox ajudou a Xerox a começar

seu processo de recuperação.

Desta maneira o processo de recuperação da Xerox começou quando a Xerox aderiu

às estratégias japonesas. O sucesso não demorou a aparecer. Através do intercâmbio

de idéias, visitas de gerentes de alto nível e outras ações da Xerox implementadas

com a ajuda da parceira, a empresa lançou a série 10, que tomou-se o maior sucesso

da linha de copiadoras da Xerox. Isto ajudou-a a recuperar as finanças e moral da

companhia.

Com o despreparo dos competidores da Xerox em atender o mercado de máquinas de

médio volume, a série 10 fez a Xerox voltar a recuperar participação de mercado.

Foram 3 pontos percentuais em 1983, e 12 pontos em 1984. No fim de 1985, mais de

750.000 destas novas máquinas tinham sido vendidas ou alugadas, representando

38% da base de vendas da Xerox.

A Xerox continuou a mudar sua maneira de fazer negócios nos anos 80. A partir de

outra ajuda da Fuji Xerox, a companhia reduziu sua base de fornecedores, baixando o

custo de compras em 45%. Os custos manufatureiros da companhia também baixaram

20%, e o tempo de lançamento de novos produtos caiu em 60010.
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Estes progressos foram reconhecidos pelo Departamento de Comércio em 1989,

quando a companhia ganhou o Prêmio de Qualidade Nacional Malcolm Baldrige.

A importância da Fuji Xerox nas finanças da Xerox também aumentaram

drasticamente nos anos 80, passando de 5% dos lucros da Xerox em 1981 para 22%

em 1988.

A Fuji Xerox estabelecia-se como fornecedora de equipamentos de baixo capacidade,

mas continuava a depender da Xerox para pesquisa básica em novas tecnologias.

Apesar disto, a gama de produtos feita localmente pela Fuji Xerox aumentava

consideravelmente, principalmente nos anos 80. Basicamente a Xerox fornecia

máquinas de grande volume (120 cópias por minuto), e a Fuji Xerox máquinas de

baixo volume (60 cópias por minuto). Em 1980, 30% das máquinas de baixo volume

vendidas na Xerox ou Rank Xerox eram desenhadas pela Fuji Xerox. Em 1987, o

volume era de 94%. Apesar disto, a Xerox e Rank Xerox continuavam a fazer e

desenhar as máquinas de médio e grande volume.

Nos anos 90 a Xerox e Fuji Xerox encontraram novos desafios, e decidiram superá-

los conjuntamente. Um deles foi a ofensiva da rival Canon, que expandia suas vendas

de 2,9 bilhões em 1980 para 9,4 bilhões em 1989, investindo pesado em pesquisa e

desenvolvimento.

A Canon também desenvolveu tecnologia de impressoras a laser na metade da década

de 80, que representou 50% das vendas nos EUA. A empresa introduzia duas vezes

mais produtos que o grupo Xerox, mesmo gastando menos de USD 600 milhões em

pesquisa e desenvolvimento, contra USD 800 milhões da Xerox e USD 300 milhões

da Fuji Xerox.

Esta empresa pretendia aumentar ainda mais sua participação nas máquinas de médio

e grande volume, que era o principal produto da Xerox. Em resposta a esta estratégia,

a Xerox decidiu apostar no relacionamento com a Fuji Xerox para competir contra a

Canon.

O fator mais preocupante podia ser refletido pelo pensamento do presidente da Fuji

Xerox que se questionava se o nível de eficácia e efetividade em gerenciamento
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global da empresa era o ideal, uma vez que as comparações eram sempre feitas em

relação a Canon ou Richoh, que são companhias gerenciadas essencialmente por uma

só organização no Japão.

A Xerox e Fuji Xerox começaram então a trabalhar em projetos conjuntos, na qual

uma empresa era a "líder" e a outra o "suporte", eliminando assim o trabalho

dobrado. As colaborações em pesquisa eram reforçadas por trocas de executivos e

comunicação entre os grupos bastante ampla, fazendo com que as empresas

ganhassem bastante em transferência de tecnologia. A idéia era estabelecer uma

tentativa de combinar a genialidade dos americanos com as habilidades de

manufatura dos japoneses. Como a Xerox tem excelente base de pesquisa e software,

e a Fuji Xerox é boa em desenvolvimento e desenho de hardwares, juntas podem

desenvolver produtos melhores que qualquer um. A colaboração conjunta tornou-se

principal meta dos altos executivos das duas companhias.
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• A dificuldade de integrar interesses

Sem dúvida, a história da Xerox mostra como uma companhia pode beneficiar-se de

acordos bem feitos em uma aliança, mas também mostra como é dificil integras os

interesses dos parceiros. Mais ainda, o desenho ótimo e gerenciamento da estrutura da

aliança pode mudar dramaticamente no tempo, em resposta de mudanças no ambiente

e dos próprios parceiros. Os acordos feitos para viabilizar a Fuji Xerox nos anos 60 e

70 não foram tão efetivos para desenvolverem novas tecnologias nos anos 80.

Ao invés de obterem transferência de tecnologia de uma empresa para outra, elas

foram forçadas a juntarem forças e desenvolverem tecnologias completamente novas.

Isto quer dizer que a autonomia gerencial que ajudou tanto a Fuji Xerox nos anos 70,

teve que dar lugar à maior coordenação e integração entre os parceiros nas décadas

subsequentes.

Este tipo de união sempre requer que os parceiros trabalhem em um tênue limite que

separa a rivalidade da colaboração. Os conflitos internos podem reduzir a habilidade

de explorar os beneficios da colaboração, e sem estes beneficios a aliança tem poucas

chances de continuar no mercado.

As mudanças na maneira de se conduzir a aliança podem vir de dentro, ou do

ambiente na qual ela está inserida. Mudanças de contexto, tais como novas

tecnologias, pressões de mercado e outros fatores podem afetar a maneira como os

parceiros se relacionam. Aqueles que se adaptam sobrevivem, enquanto os mais

inflexíveis sofrem deterioração da sua performance e declinam. Os efeitos internos

são mais complexos. O processo pode ser representado por fatores tais como o

balanço de força entre as empresas e novas habilidades desenvolvidas pelos os

parceiros.

No caso da Xerox e Fuji Xerox, a Joint Venture criada evoluiu sistematicamente.

De um centro de comercialização dos produtos Xerox, transformou-se em uma

empresa que adaptava os produtos para o mercado japonês. Um vez feito isto, ela
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começou a ser cada vez mais capaz de desenvolver produtos novos e melhores,

principalmente para máquinas de baixo volume. Gradualmente, a divisão do trabalho

mudou, e a Fuji Xerox adquiriu mais responsabilidades na estratégia global da Xerox.

As estruturas de decisão foram ajustadas de acordo com esta nova realidade, até a

Fuji Xerox tomar-se um parceiro do mesmo nível da Xerox. A adaptação da aliança

em resposta a novas habilidades é um fator primordial nas alianças.

Talvez esta seja a maior diferença entre alianças e empresas que trabalham sozinhas.

Ambas evoluem e estão sujeitas a forças que as moldam a um mercado em mutação.

Porém, no caso das alianças, há mais forças contra as mudanças: burocracia, maneiras

pré estabelecidas de trabalho, lealdade, posições de mercado, imagem da firma, etc.
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• As razões do sucesso da aliança

Alguns dos fatores que garantiram o sucesso da aliança já foram citados, tais como:

respeito mútuo, humildade para reconhecer os próprios limites e outros.

Podemos acrescentar à lista, a estratégia para não perder mercado, que foi

amplamente discutida em conjunto durante diversas oportunidades.

Estes fatores em conjunto fizeram da aliança algo fundamental para ambos os lados.

A idéia é que ambas as partes ganhavam nas negociações, fortalecendo a união mais

ainda. O foco dos trabalhos era realmente a concorrência, e a união das empresas era

fundamental para sobrepujá-la. Não se tratava de obter vantagens às custas do outro,

mas sim obter vantagens com o outro. Daí o sucesso!

Alguns dos fatores que segundo Casseres tomam o sucesso das alianças como a Fuji

Xerox possíveis são descritos abaixo: (CASSEROS, 1997, p.1I).

1. Ter uma proposta estratégica clara. Alianças não são um objetivo final - elas

devem ser encaradas como ferramentas a serviço de uma estratégia de negócios.

2. Encontrar um parceiro que "se encaixe". Isto significa um parceiro com metas

compatíveis e capacitações complementares.

3. Especializar. Alocar tarefas e responsabilidades nas alianças de maneira que

permita a cada parte desenvolver o que faz melhor.

4. Criar incentivos para a cooperação. Trabalhar em conjunto nunca acontece

automaticamente, particularmente quando os parceiros são rivais formais.

5. Minimizar conflitos entre parceiros. O escopo da aliança e regras dos parceiros

devem evitar conflitos de "um contra o outro" no mercado.

6. Compartilhar informação. Comunicação contínua desenvolve confiança e mantém

os projetos alinhados aos objetivos.

7. Permitir o câmbio do pessoal. Independente da forma da aliança, o contato

pessoal e as visitas às instalações são essenciais para manter a comunicação e a

confiança.
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8. Operar com horizontes de longo prazo. Paciência mútua em resolver conflitos de

curto prazo é acentuado pela expectativa de ganhos futuros.

9. Desenvolver múltiplos projetos em conjunto. Cooperação de sucesso em um

projeto pode ajudar os parceiros em tempos de projetos de menos sucessos.

10. Ser flexível. Alianças são relacionamento dinâmicos e de portas abertas que

precisam estar atentas ao seu ambiente e a novas oportunidades.
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Conclusão I
Mais do que propor uma solução que valha para todos os casos de negociações

envolvendo mais de uma cultura, este trabalho visa conscientizar os negociadores

modernos das conseqüências de termos as fronteiras econômicas do globo cada vez

mais tênues. Os diversos fatores que corroboram para a expansão do comércio

mundial também exige que estes profissionais saibam interagir com o maior número

possível de clientes. Esta tarefa nem sempre é fácil, pois a diversidade cultural pode

impor barreiras invisíveis que vão desde a dificuldade de estabelecer-se comunicação,

até entender o que o outro lado realmente quer dizer quando utiliza linguagens

corporais e outras formas de comunicação não verbal.

Trata-se de uma experiência nova e diferente daquela de lidar com pessoas da mesma

cultura. A capacidade de dissimulação do outro lado quando se está blefando, ou a

real vontade de colaborar para atingir o melhor resultado por ambas as partes são bem

mais dificeis de serem identificadas nestas situações.

Os princípios que valem para estimular uma pessoa a negociar ou o simples

entendimento de quais são as necessidades e desafios que as pessoas procuram,

também podem variar bastante. Trata-se de um processo dificil e lento de ser

compreendido. Os negociadores mais experientes e perspicazes, procuram estabelecer

a relação com o parceiro o mais cedo possível, e tentam lidar primeiro com as

questões mais fáceis, para ir compreendendo melhor a nova situação que se apresenta

à sua frente.

Na verdade, é um processo de aprendizado constante, onde as ações mais importantes

devem ser deixadas para serem tratadas somente quando o grau de intimidade entre

os profissionais já se encontra suficientemente desenvolvido.

Devemos lembrar também que as principais teorias que estudam relacionamentos

empresariais foram desenvolvidas nos EUA, por americanos, tomando por base os

cidadãos daquele país.
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Dessa forma elas sofrem o viés de estarem limitadas à cultura de uma única nação,

isto é, os valores atribuídos nessas teorias são americanos, e não necessariamente

universais. É uma pena que vários gestores não percebam isto, e tentam aplicá-las em

outros ambientes sem o devido cuidado de adaptação. A adaptação e receptividade de

novos conceitos são palavras chave que deve estar sempre norteando os negociadores

internacionais que desejam obter êxito no seu trabalho.

Este fato foi intensivamente estudado por Hofstade, que apresenta um protesto contra

a tentativa de homogeneizar as teorias motivacionais ao dizer: "Eu não estou

apresentando uma solução. Eu protesto apenas contra o ingênuo universalismo que só

conhece uma receita para o desenvolvimento, aquela que supostamente funcionou nos

Estados Unidos." (HOFSTEDE in LANE, DISTEFANO E MAZNEVISKI, 1997, p.

85). Sendo assim, ao tentar compreender melhor o ambiente no qual o outro lado está

inserido, é fundamental entender como estas pessoas enxergam as dimensões

propostas por este autor: Distância de Poder, Individualismo, Masculinidade ou

Feminilidade da sua cultura, Fuga da Incerteza, e a Orientação de Longo Prazo versus

de Curto Prazo.

Apesar disto não garantir que a negociação será feita da maneira que esperamos, é

evidente que conhecendo estas características a priori estaremos melhor preparados

para negociar. Vale lembrar que as táticas e estratégias que serão utilizadas contam

mais em uma negociação que as características individuais ou as situações

contingenciais envolvidas. Por isto vale à pena preparar-se antes da reunião para

tentar entender melhor como o outro lado pensa, é motivado etc. e assim planejar uma

técnica adequada à esta situação específica.

Outro problema freqüente é fazer o outro lado compreender que as opções que lhes

oferecemos é a melhor para todas as partes. Como já dissemos, até mesmo alguns

negociadores acreditam que se um dos lados sai ganhando em uma negociação,

necessariamente o outro lado deve estar sendo prejudicado.

Conforme demostramos, isto não é verdade se conseguimos extrapolar os limites da

negociação, trazendo para a discussão outros fatores que agreguem valor para alguma
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das partes, e é reconhecido como sendo bastante importante para ela. Este fator pode

ser completamente insignificante para um dos lados, e extremamente importante para

o outro.

Para exemplificar, citamos uma negociações conduzida para transferir a operação de

uma indústria para outra. A primeira não tinha mais interesse em executar atividades

que não fossem focadas na sua tarefa principal. Desta forma, a outra empresa deveria

agregar ao seu produto um outro componente comprado de uma terceira empresa, e

finalmente entregar um "kit" completo para a primeira empresa citada. Após terem

chegado a um impasse sobre o preço cobrado pelos serviços, houve ameaças de

acabar com a negociação, pois o acordo parecia distante.

O comprador da empresa que queria terceirizar o serviço confessou que ele

simplesmente não poderia continuar executando as operações nas suas instalações,

pois necessitava do espaço na fábrica para aumentar a capacidade produtiva. A outra

empresa, por outro lado, estava interessada em obter o negócio, pois a unidade que

faria o serviço tinha sido inaugurada há pouco tempo, e possuía altos custos fixos que

precisavam ser diluídos através do ganho de mais operações.

Obviamente, o que era ruim para um lado seria extremamente benéfico para o outro.

O acordo pôde ser fechado com menos desgastes quando perceberam isto. A solução

encontrada foi executar o serviço nas instalações recém inauguradas da segunda

empresa, com a mão de obra da primeira, já que o maior impasse estava no valor dos

serviços cobrados. Ambos os lados saíram vitoriosos com ganhos além das

expectativas iniciais. Caso não tivessem percebido o potencial de ganho nesta

operação, dificilmente teriam investido na solução final. •
!~~.:"v

Este tipo de situação é bastante comum. Muito freqüentemente as pessoas não(fkem

aquilo que lhes pedimos para fazer, simplesmente porque elas não querem fazer esse

tipo de trabalho. Como uma pessoa não pode motivar outra, o máximo que pode fazer

é estimular outra. A probabilidade de que uma pessoa siga uma orientação de ação

desejável está diretamente ligada à força de um desejo.
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Desta maneira, é importante convencer o outro lado das vantagens que serão geradas

caso haja o acordo. Convencê-los a negociar os interesses envolvidos, ao invés das

posições propostas inicialmente, como propõe Fisher e seus colegas, tem um efeito

agregador considerável. Os negociadores não ficam presos em guerras de egos, nem

se sentem rebaixados por terem que curvar seus desejos às exigências do outro.

Procedendo desta maneira, o acordo é obtido por mérito dos dois lados. A solução

não terá um único idealizador. Pelo contrário: ela será fruto do trabalho em equipe, e

como tal poderá ser aceita mais facilmente pela alta direção das empresas envolvidas,

pois será defendida pelos seus próprios colaboradores.

Outra conclusão refere-se à impossibilidade de ser um negociador eficiente se não

conhecermos a fundo as necessidades da outra parte, para propor uma metodologia de

trabalho eficiente. Em culturas diferentes da nossa isto é mais dificil ainda, e cabe a

estas pessoas, através do seu QE, descobrir na individualidade de cada um seus

anseios e estímulos, além do que deve ser feito para que seu trabalho seja

desenvolvido com grande eficiência.

Ao conseguirmos incentivar o outro lado a trabalhar em conjunto, para atingir

objetivos comuns, e não antagônicos, fica mais fácil criar uma variedade de

possibilidades plausíveis para a resolução do problema. Uma vez trabalhadas em

conjunto, estas possibilidades possuirão maiores chances de serem transformadas em

soluções ótimas, explorando-se todo o potencial da negociação.

Para ser desempenhada uma função, necessitamos que seja atendida duas condições:

A primeira, que a pessoa seja capaz de executá-la, e a segunda que esta pessoa esteja

com vontade (motivação) ou um reforço para tanto (movimento). Uma das intenções

deste trabalho é mostrar como é perigoso partir para a segunda alternativa.

Através dos métodos discutidos, temos condições de checar a capacidade e estímulos

das pessoas para executar a tarefa proposta. Na pior das hipóteses, teremos condição

de guiá-las para que o trabalho seja concluído a contento, pois mesmo desconhecendo

os processos envolvidos, ao negociar-se interesses trazemos o outro negociador para
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trabalhar em conjunto conosco. Sua vontade para colaborar com o trabalho também

aumentará, pois ele se sentirá parte ativa do processo como um todo.

Também percebemos a necessidade dos negociadores globais de apresentar

flexibilidade suficiente para alterar o método de lidar com as pessoas, quando

trabalha com pessoas de outras culturas.

A utilização de mediadores, ou outras técnicas que ajudem a ganhar a confiança do

outro lado são sempre úteis, quando vislumbramos problemas potenciais Como já foi

exposto, reside neste ponto a diferença entre o sucesso e o fracasso da negociação,

independente da existência da ZOPA22.

Lembramos que palavras e comportamentos que influenciam uma decisão no país do

negociador pode falhar em influenciar negociações em outros países. O contexto

cultural de uma negociação é influenciado pela pessoa que fará a negociação, quem

conduzirá a negociação e qual tática será utilizada. Negociar globalmente requer

habilidades de observação e táticas de aproximação atenta para compreender o

significado das ações do outro negociador. Na preparação da negociação, o time deve

aprender o máximo possível sobre a outra cultura, seus padrões de negociação, e

especialmente o estilo de negociar das pessoas de outras culturas.

Após isto deve-se tentar uma aproximação com o maior número possível de opções e

alternativas. Nas negociações iniciais os negociadores devem enfatizar e desenvolver

a relação com o outro lado. Durante as discussões os negociadores devem assumir

que existem diferenças de estilo até que um padrão comum seja encontrado. Os

negociadores efetivos têm altas expectativas e fazem altas ofertas iniciais. Procedem

perguntando bastante e postergam o estabelecimento de compromissos até o fim da

negociação.

Quando negociam utilizam poucos irritadores, contra propostas, táticas de defender e

atacar e diluição de argumentos. Por outro lado utilizam mais rótulos de

comportamento, escuta ativa e comentários sobre seus sentimentos.

22 Zona de Possíveis Acordos
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Tenta-se soluções sinérgicas. A arte de negociar repousa em desenvolver opções

criativas e alternativas, não utilizando-se de táticas de persuasão que freqüentemente

resultam em ofender a outra parte ao invés de chegar-se em um acordo.

A palavra de ordem que vemos atualmente é pensar global e agir local.

Conforme citado por Guy, uma nova palavra de negócios toma forma para identificar

este pensamento: glocal. (GUY E MATTOCK, 1995, p.4). Quem não se adaptar a

esta nova realidade, está fadado à obsolescência.
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