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RESUMO 

Esse trabalho aborda como tema principal o estudo de negociações e se desenvolve no 
cenário de paralisação e impasse nas negociações da Área de Livre Comércio das 
Américas – ALCA. Nas negociações em geral, atrasos e paralisações, ocasionados por 
controvérsias e impasses, podem constituir um forte problema de eficiência na construção 
do consenso. Como justificativa, diante da problemática, esse trabalho visa identificar 
processos e recomendações que auxiliem a obter, eficientemente, acordos nas negociações. 
Seu objetivo final foi a busca por instrumentos teóricos e técnicas que pudessem ser 
aplicados em situações de paralisações, no sentido de eliminá-las ou amenizá-las. Como 
objetivo secundário, foram estudadas outras abordagens teóricas no intuito de entender, 
sob diversas óticas, como estratégias e instrumentos teóricos contribuem mais 
eficientemente em cada situação ou em cada condição de negociação. Através das 
diferentes abordagens escolhidas para gestão das negociações, para avaliação das 
dimensões presentes nas negociações e para construção de consenso, ficou possível ao 
pesquisador a percepção e interpretação do fenômeno estudado. Ao final, concluiu-se 
positivamente sobre a aplicabilidade do arcabouço teórico escolhido, no auxílio na solução 
problemas de controvérsias e impasses, bem como, na construção de consenso nas 
negociações. 

 

ABSTRACT 

The main subject of this study is the analysis of negotiations. The study was developed 
based on the scenery of paralization and impasse of the negotiations for the Free Trade 
Area of the Americas - FTAA. Generally speaking, delays and interruptions caused by 
controversies and impasses end up becoming strong efficiency problems which jeopardize 
the consensus building during any negotiation. As a justification, the target of this study is 
to identify processes and recommendations to help obtain, efficiently, agreements in the 
negotiations. Its final objective was to search for theoretical tools and techniques to be 
applied in situations of stoppage in a sense of eliminating the difficulties or making them 
at least easier to deal with. Secondarily other theoretical points of view were considered 
with the intention of understanding how strategies and theoretical tools can contribute in 
each situation or in each different scenario of the negotiation. Through the different ways 
of looking at it for the conduction of the negotiations, for evaluating the dimensions of the 
negotiations and in order to build up the consensus, the researcher was able to understand 
the perception and the interpretation of the subject in view. At last the conclusion was that 
the applicability of the chosen framework is positive in helping solve problems and 
controversies as well as building up the consensus during the negotiations. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho aborda como tema principal o estudo de negociações e se desenvolve no 

cenário de paralisação e impasse nas negociações da Área de Livre Comércio das 

Américas – ALCA, oriundo do conflito de interesses e posições adotadas pelos blocos 

liderados pelo Brasil e Estados Unidos. A realidade da ALCA foi escolhida para estudo 

por ser capaz de fornecer uma gama significativa de exemplos e situações naturais das 

negociações complexas que permitirão a sua exploração e o aprofundamento sobre 

instrumentos teóricos e técnicas aplicáveis em negociações. 

A ALCA, proposta inicialmente pelos Estados Unidos, foi composta por trinta e quatro 

países das Américas do Norte, Central e do Sul, além dos países do Caribe com exceção de 

Cuba.  Com a pretensão de ser a maior zona de livre comércio do mundo, afetaria uma 

população de cerca 800 milhões de pessoas com um produto interno bruto combinado de 

US$ 12 trilhões.  

Nasceu com a Cúpula das Américas ocorrida em Miami na Flórida de 9 a 11 de dezembro 

de 1994. Convocada pelo então presidente Bill Clinton, a idéia da ALCA foi a 

concretização do ideal do antigo presidente George Bush de instaurar uma área de livre 

comércio ligando as economias do hemisfério. A Cúpula de Miami também tinha como 

visão uma maior integração social e política das Américas, juntamente com o 

fortalecimento da democracia e do desenvolvimento sustentável. 

Logo no início das discussões a respeito da ALCA, questões relacionadas com acesso a 

mercados, serviços, investimentos e proteção à propriedade intelectual passaram a constar 

na pauta dos interesses. Joel Korn1 (1997), representante americano, ressaltou a 

importância de que as negociações relativas ao comércio de serviços na ALCA deveriam 

tomar como parâmetro a sua máxima liberação; que fosse permitido o acesso a todos os 

investidores, independentemente da nacionalidade dos proprietários do capital, às 

oportunidades de investimento em todo o hemisfério; e que os governos da região agissem 

                                                 
1 Presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro. 
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em uníssono no combate às cópias e comércio ilegais de bens e serviços protegidos por 

direitos de propriedade intelectual. 

Sob o interesse de acesso a mercados, do lado dos empresários brasileiros, a princípio a 

participação do Brasil era vista como positiva, porém com ressalvas. Conforme Giulio 

Lattes2 (1997: 18), “a ALCA constitui-se num fato irreversível e dela deveremos 

participar, resguardando, porém, os compromissos assumidos e, sobretudo, os interesses da 

sociedade brasileira, de desenvolvimento, aumento das exportações, mais produtividade, 

mais tecnologia, mais produção e mais emprego.” 

A análise dos méritos, vantagens e desvantagens da ALCA em cada uma das visões de 

encaminhamento da zona de livre comércio, como que em quase todas as questões 

importantes envolvendo o comércio exterior, apresentava enorme complexidade. Para o 

Brasil, por exemplo, o eventual ganho obtido com maior acesso de produtos agrícolas ao 

mercado norte-americano teria de ser colocado na balança e comparado com o acréscimo 

da concorrência que tenderiam a sofrer as indústrias nacionais (IBRE, 1977). 

Do lado brasileiro, havia uma visão de uma participação cautelosa. O Ministro Luis Felipe 

Lampreia3 (1997) entendia que “a questão do lançamento das negociações responde ao 

imperativo de que as tratativas hemisféricas se dêem em um quadro de regras estáveis, 

previsíveis e funcionais.” Para ele, havia necessidade de tratarem-se questões centrais, 

relacionadas ao quando e como negociar, cujas respostas teriam impacto determinante 

sobre a substância dos acordos a serem negociados. Também, havia uma questão em torno 

dos custos e benefícios da regulação internacional e dos instrumentos e práticas de política 

comercial e industrial. Na visão brasileira, em virtude da necessidade de se conduzir um 

cálculo de custo e benefícios ao longo das negociações, e não antes delas se realizarem, 

havia o entendimento de que duas condições essenciais deveriam ser atendidas: primeiro, 

que as disciplinas da futura ALCA fossem consistentes com os compromissos da 

organização Mundial do Comércio (OMC); segundo, que esses compromissos 

constituíssem o teto para o acordo hemisférico sobre livre comércio. 

                                                 
2 Vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Diretor da Fiesp e da Abimaq. 
 
3 Ministro das Relações Exteriores do Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
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Diante de divergências de interesses e dificuldades de aprofundamento em discussões 

específicas, em novembro de 2003, foi feita em Miami uma tentativa de se estabelecer um 

conjunto comum e equilibrado de direitos e obrigações aplicáveis a todos os países. O 

objetivo dessa ação seria estabelecer um acordo flexível e sobre um “mínimo comum”, 

cada país poderia negociar acordos bilaterais mais rígidos e abrangentes. Esta visão seria 

conhecida como ALCA “Light”, e pretendia ser um tratado realista, como foco principal 

no acesso a mercados, ponto de consenso entre Brasil e Estados Unidos. 

Após essa tentativa ineficaz, decorridos dez anos de discussões, o futuro do acordo da 

Área de Livre Comércio das Américas ficou nas mãos de dois blocos: o MERCOSUL, 

representado pelo Brasil, que exigia acesso ao mercado dos Estados Unidos para produtos 

agrícolas, e o G-14, grupo liderado pelos Estados Unidos, que pedia regras que iriam além 

das já consolidas na OMC, nas áreas de serviços, compras governamentais, investimentos 

e propriedade industrial. "Estamos num impasse de difícil solução", admitiu o co-

presidente das negociações, o embaixador brasileiro Adhemar Bahadian, em entrevista ao 

jornal a Janaína Figueiredo (2004c). Estabeleceu-se um impasse de difícil solução.  

A ALCA começou a ser negociada em dezembro de 1994 e, em janeiro de 2005, data 

inicialmente prevista para o término das negociações, o acordo estava mais distante do que 

nunca. Em abril de 2005, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou o assunto da pauta 

de discussões do governo brasileiro. 

Ao longo das negociações, observou-se que situações de controvérsias e impasses 

trouxeram agravamento de conflitos, decisões irracionais, escalonamento de dificuldades 

de conversações, tensões e rupturas. O seu processo de negociação ficou estagnado pela 

incapacidade das partes definirem formas de negociação que viabilizem a troca de ofertas 

entre os grupos de trabalho estabelecidos. Nas negociações em geral, atrasos e 

paralisações, ocasionados por controvérsias e impasses, podem constituir um forte 

problema de eficiência na construção do consenso. 

Sendo assim, esta pesquisa tentará verificar como instrumentos teóricos e técnicas para 

construção de consenso poderiam contribuir nas situações e problemas identificados na 

evolução das negociações internacionais, em específico nas negociações da ALCA. 
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1.1. Problemática 

Desde 1994, desenvolveu-se um amplo e complexo processo de preparação e de 

negociações, centrado nas atividades de grupos de trabalho intergovernamentais dotados 

de larga competência técnica. Os grupos operaram sob a supervisão sistemática de vice-

ministros e sob a condução política dos ministros responsáveis por comércio, aos quais os 

líderes do Hemisfério atribuíram a tarefa de negociar o estabelecimento da ALCA. 

Decorridos dez anos da Reunião da Cúpula de Miami, quando foi assumido o 

compromisso de negociação, surge um impasse de difícil solução. Diversos problemas 

contribuíram no sentido dessa paralisação, esses relacionados com: gestão de diferenças de 

interesses diante de um contexto de negociação complexa; tratamento de conformidade 

legal para implementação de acordos; avaliação de conflitos; envolvimento de múltiplas 

partes interessadas na promoção da tomada de decisão em grupo; conversas informais 

paralelas; público contrariado; tensões e conversas difíceis e, finalmente, problemas na 

construção de consenso. Para as partes, o que parecia ser uma grande perspectiva não é 

mais.  

1.2. Justificativa 

Conforme Iklé (1981; 3), “Negociação é um processo no qual propostas explícitas são 

apresentadas, supostamente com o propósito de atingir um acordo sobre a troca ou sobre a 

realização de um interesse comum onde conflitos estão presentes”. Ainda, segundo outros 

autores “Negociação é um processo, em que duas ou mais partes, com interesses comuns e 

antagônicos se reúnem para confrontar e discutir propostas explícitas com o objetivo de 

alcançarem um acordo” (Berlew et al, 1984 apud Carvalhal 2004; 25). 

Por ser a negociação um processo, ela ocorre no tempo. Nas negociações em geral, atrasos 

e paralisações, ocasionados por controvérsias e impasses, podem constituir um forte 

problema de eficiência na construção do consenso. 

Em Susskind (1987) pode-se entender a relação direta entre as controvérsias e impasses 

com a perda de eficiência em negociações. De uma maneira ampla, define-se eficiência 
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como “a virtude de um empreendimento conseguir o melhor rendimento com o mínimo de 

erros e / ou de dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios”4, porém esta também pode 

ser avaliada sob a ótica da satisfação e racionalidade (Simon, 1997), da veracidade da 

informação (Susskind e Field, 1997), dos riscos (Bazerman, 2004), da otimização 

econômica (Gray, 1999; Nash, 1950), da ética (Varela, 1999a; Alberoni e Veca, 1990; 

Kant, 1781; Benthan, 1781; Hume, 1952), da justiça (Rawls, 1997), dos impactos e 

sustentabilidade (Kirkpatric e Lee, 2003), da produtividade (Klein, 1998), das emoções 

(Goleman e Dalai Lama; 2003) e da negociação como um sistema autopoiético (Varela, 

1999b; Maturana e Varela, 1980). 

Em alguns casos, a negociação é um bom pretexto para interagir com pessoas, falar e ouvir 

umas às outras e, sendo assim, torna-se um processo com o fim em si mesmo ou um 

processo direcionado a algo diferente do estabelecimento de um acordo (Lax e Sebenius, 

1986). No caso das negociações internacionais, especificamente nas negociações da 

ALCA, somente a obtenção do acordo poderia dar sentido a todo o esforço empreendido 

pelas nações. 

Como justificativa, diante da problemática, esse trabalho visa identificar processos e 

recomendações que auxiliem a atingir, eficientemente, os objetivos de construção de 

consenso nas negociações. 

Seu objetivo final será a busca por instrumentos teóricos e técnicas para solução de 

controvérsias e impasses, que possam ser aplicados em situações de paralisações, no 

sentido de eliminá-las ou amenizá-las, evitando que estes tipos de situações possam trazer 

agravamento de conflitos, decisões irracionais, escalonamento de dificuldades de 

conversações, tensões, rupturas e outras conseqüências adversas para os processos 

negociais.  

Academicamente, haverá a possibilidade de estender para o contexto da ALCA, a 

aplicação da Matriz de Negociações Complexas proposta por Yann Duzert et al (2005), 

                                                 
4 Definição para eficiência obtida em Houaiss (2001) 
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abordada nos trabalhos de Spinola5 (2005), no âmbito da OMC e Camaret6 (2005), no 

âmbito do comércio internacional entre Brasil e China. 

Como objetivo secundário, serão estudadas outras abordagens teóricas no intuito de 

entender, sob diversas óticas, como estratégias e instrumentos teóricos contribuem mais 

eficientemente em cada situação ou em cada condição de negociação. 

1.3. Objetivo Final 

Diante da problemática apresentada, o objetivo final dessa dissertação é responder a 

pergunta:  

Como instrumentos teóricos e técnicas para construção de consenso podem contribuir 

nas situações e problemas identificados na evolução das negociações internacionais? 

A resposta geral a essa pergunta será obtida através das respostas às diversas perguntas de 

pesquisa, a serem formuladas na medida da identificação de problemas, ao longo do 

desenvolvimento do referencial empírico. Além disso, haverá a oportunidade de ser 

evidenciada a presença de outros elementos teóricos relacionados com as situações 

analisadas. 

1.4. Objetivo Secundário 

Adicionalmente, como objetivo secundário, esse trabalho irá buscar formas de 

acompanhamento e avaliação de resultados das negociações que possam auxiliar na 

resposta à seguinte pergunta: 

Como avaliar, sob diversas óticas, a eficiência de estratégias e instrumentos teóricos, 

bem como, suas contribuições em cada situação ou em cada condição de negociação? 

                                                 
5 SPINOLA, Ana Tereza. A Gestão do Processo de Negociação Complexa: Uma avaliação da 5a. Conferência 
Ministerial da Organização Mundial do Comércio – OMC, em Cancúm, México. Fundação Getulio Vargas, 2005. 
(Dissertação de Mestrado)  
 
6 CAMARET, Luiza Andrade. Alternativas para a Superação de Obstáculos Relativos à Criação de Valor, 
Aumento da Competitividade e Acordos Comerciais Internacionais na Negociação Comercial do Brasil com a 
China: Caso da soja. Fundação Getulio Vargas, 2005. (Dissertação de Mestrado) 
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1.5. Limites do Problema 

A análise dos processos de negociação nos diversos setores apresenta enorme 

complexidade. Considerando o amplo campo onde o estudo se insere, durante o 

desenvolvimento deste trabalho, torna-se necessária a delimitação do problema a ser 

estudado, uma vez que o objetivo final apresenta-se de forma muito abrangente. Sendo 

assim, esta dissertação estará limitada a uma unidade de análise correspondente às 

situações e partes com participação direta no processo de elaboração do acordo da Área de 

Livre Comércio das Américas - ALCA. 

Cabe ressaltar que este estudo limita-se ao campo dos instrumentos teóricos e técnicos 

relacionados com negociações, não tendo como propósito ou finalidade julgamentos 

políticos, ambientais, sociais e econômicos relacionados com o processo de criação da  

ALCA. 

1.6. Estrutura do Trabalho 

O trabalho está estruturado em oito capítulos. Além desse primeiro, que introduz o estudo, 

o segundo aborda a metodologia de pesquisa a ser utilizada, descrevendo o método, o tipo 

de pesquisa a ser realizada, o tipo e fonte das informações a serem coletadas e as possíveis 

limitações que possam se apresentar. 

O terceiro capítulo constitui um referencial empírico e tem o objetivo de montar um 

diagnóstico sobre problemas identificados na evolução das negociações do Acordo da Área 

de Livre Comércio das Américas. Nesse capítulo, na medida da identificação de 

problemas, perguntas serão elaboradas evocando a busca por teorias que possam auxiliar a 

montagem da resposta à pergunta colocada como objetivo final desse trabalho.  

No quarto capítulo desenvolve-se, de forma estruturada e consistente, o referencial teórico 

relacionado aos instrumentos e técnicas aplicáveis nas situações e problemas identificados, 

abordando principalmente o campo dos processos de gestão, os aspectos sobre a percepção 

e dimensões das negociações e o processo de construção de consenso. Ao longo da 

apresentação desse referencial teórico, as situações descritas e as perguntas lançadas no 
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terceiro capítulo, relacionadas com o objetivo final inicialmente projetado, encontrarão 

correspondência.  

A fim de cobrir o objetivo secundário da dissertação, o quinto capítulo apresenta dez 

formas de acompanhar e avaliar negociações.  

Por fim, o sexto capítulo apresenta a principal conclusão do estudo, quando também 

haverá a possibilidade da colocação de sugestões para futuros estudos. 

Seguem-se então, os capítulos correspondentes às referências bibliográficas e aos anexos.  
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

2.1. Descrição do Método 

Será percorrido um caminho no sentido do empírico para o teórico. “O método é um 

caminho, uma forma, uma lógica de pensamento” (Vergara, 2004: 12). O método 

escolhido para a pesquisa é o fenomenológico que, em oposição ao hipotético-dedutivo, 

afirma que algo só pode ser entendido a partir do ponto de vista do pesquisador e tem, 

portanto, caráter subjetivo. Nesse caso, conforme Vergara (2004), as crenças, paradigmas e 

valores estarão presentes no olhar do pesquisador, lançado sobre o fenômeno estudado. 

Com base na sua bagagem, o pesquisador buscará entender o fenômeno estudado, 

interpretá-lo e perceber o seu significado.  

No método fenomenológico, os dados necessários à pesquisa são obtidos em entrevistas, 

conteúdo de textos, na história de países e organizações em geral. Como afirma Vergara 

(2004: 14), “em tudo aquilo que lhe permita refletir sobre processos e interações.” 

2.2. Tipo de Pesquisa 

Conforme proposta de Vergara (2004), entre diversas taxionomias de tipos de pesquisas, 

existem dois critérios básicos para classificá-las: quanto aos fins e quanto aos meios. A 

presente pesquisa, quanto aos fins, será do tipo exploratória, pois será realizada em uma 

área onde há pouco conhecimento sistematizado. Quanto aos meios, trata-se de um estudo 

de caso, por estar circunscrito a uma unidade de análise, correspondente às situações e 

partes com participação direta no processo de elaboração do acordo ALCA. 

Sendo assim, o tipo de pesquisa empregada para essa dissertação será a de estudo de caso 

simples do tipo exploratório. Ainda, conforme tipologia apresentada por Vieira (2004), 

será procedido um corte seccional, uma vez que o interesse da pesquisa está no momento 

atual, sobre o qual dados serão coletados. O período observado inicia-se em janeiro de 

2004. Quanto ao nível de análise, o interesse da pesquisa recai sobre o grupo de países 

integrantes da ALCA. 
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Sendo um estudo de caso exploratório não haverá hipóteses de pesquisa. Partirá de um 

ponto nebuloso e poderá gerar uma ou mais hipóteses a serem posteriormente confirmadas 

(Cervo e Bervian, 2002). 

Yin (2001), reforça a linha tênue entre a pesquisa histórica e o estudo de caso, lembrando 

que este segundo, além de focar acontecimentos contemporâneos, se diferencia pelo uso da 

capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências, artigos, documentos, 

entrevistas e observações, além do que pode estar disponível no estudo histórico 

convencional.  

Este tipo foi escolhido por ser uma estratégia de pesquisa adequada para pesquisas que 

colocam questões do tipo “como”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real (Yin, 2001).  

2.3. Tipo e Fonte de Informações 

As fontes de evidência consideradas foram documentação e registros em arquivos, 

compreendendo: agendas, minutas e atas de reuniões, relatórios, documentos 

administrativos, periódicos, recortes de jornais e outros artigos publicados na mídia 

impressa e eletrônica. Entrevistas com atores relevantes no contexto da ALCA, também 

foram consideradas como fonte de informação. 

Adicionalmente, foram consideradas como fonte de evidências, documentação e registros 

referentes às consultorias realizadas pelo professor orientador para o World Trade 

Organization (WTO) e para o CHAIRE MERCOSUR - Grupo de Acompanhamento das 

Negociações União Européia-Mercosul, organizado no Institut d´Études Politiques de 

Paris (Sciences PO). 

2.4. Limitações do Método e da Pesquisa 

O método poderá não ser suficiente para acessar todas as dimensões e informações das 

negociações em estudo. Os atores são numerosos tornando-se difícil construir uma 
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representação global dos antagonismos e interesses de todos os países e dos grupos que os 

compõem. 

Outra limitação a ser observada tem relação com o grau de subjetividade inerente da 

análise dos conflitos da ALCA, que, juntamente com a possibilidade de falta de 

transparência das informações fornecidas pelos negociadores e pela imprensa, poderá gerar 

viés nas conclusões do estudo. 

Outra possibilidade de viés surge do tratamento dos dados coletados, uma vez que a 

própria história de vida do pesquisador poderá influir na sua interpretação. Contudo, diante 

da inexistência de uma neutralidade científica, um certo distanciamento será observado. 

Mais um aspecto importante surge do fato que as recomendações de técnicas que foram 

aplicadas em outros contextos e que apresentam um histórico relevante de sucesso, não 

podem garantir resultado em cenários onde as mesmas ainda não foram testadas. 

Tratando-se de um estudo de caso exploratório, não serão estudadas relações causais nem 

tampouco serão apresentadas meras avaliações descritivas sobre a situação em estudo. 

Com relação à pesquisa, como observa Vieira (2004), uma descrição mais profunda das 

suas limitações só será possível após a conclusão do estudo. 
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3. REFERENCIAL EMPÍRICO - DIAGNÓSTICO  

3.1. Visão Geral 

A Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, proposta inicialmente pelos Estados 

Unidos, foi composta por trina e quatro países, afeta uma população de cerca 800 milhões 

de pessoas e abrange um mercado potencial de US$ 12 trilhões, pretendendo ser a maior 

área de livre comércio do mundo (Terra, 2004). 

Conforme abordagem de Maria Cristina Terra (2004), a promoção do livre comércio e da 

integração dos países das Américas é uma iniciativa que apresenta pontos positivos e, ao 

mesmo tempo, aspectos negativos. 

Terra (2004) explica que, teoricamente, o comércio internacional permite aos países 

importar bens que sejam relativamente mais caros internamente e exportar os mais baratos, 

tirando-se, desta forma, o melhor de cada economia. Com ele, cria-se então a possibilidade 

de uma melhoria nos padrões de vida. Além disso, o comércio internacional também 

permite acesso a novas tecnologias, trazendo conseqüências no aumento de produtividade. 

Sob esta ótica, a criação da ALCA, como uma forma especial de abertura, é positiva pois 

promove a diminuição de barreiras comerciais entre os países signatários, reduzindo 

distorções entre eles e elevando seus volumes de comercialização. A contrapartida vem do 

fato que a ALCA poderá distorcer ainda mais o comércio entre os membros do acordo e os 

países não participantes. Para concluir se um acordo regional é benéfico ou não para o 

mundo, deve-se analisar a balança dos seus efeitos positivos e negativos (Terra, 2004), 

embora exista a possibilidade que uma liberalização regional seja um passo na direção de 

uma abertura mais ampla. 

Analisando-se a posição do Brasil, pode-se verificar que, pelo lado das importações, 

haveria benefícios com relação aos produtos de outros países das Américas sujeitos a 

barreiras comerciais menores. Já no campo das exportações, o mercado divide-se em dois, 

América do Norte e América Latina em Desenvolvimento (Terra, 2004).  
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Os Estados Unidos, detentores do maior mercado da ALCA, têm barreiras comerciais 

elevadas para os produtos em que o Brasil tem vantagem comparativa, tais como, aço, 

calçados, têxteis, suco de laranja, fumo e açúcar (Terra, 2004). Tanto americanos quanto 

canadenses fazem uso de medidas antidumping7, de direitos compensatórios e de proteção 

à sua industria, práticas que, embora permitidas pela Organização Mundial do Comércio, 

prejudicam o Brasil. Com a ALCA, os brasileiros ganhariam com o fim dessas práticas, 

porém este ponto, ao longo das negociações, foi rodeado de muitas divergências em 

relação a limitações e riscos. 

O acordo da ALCA não trata apenas de aspectos comerciais. Ele também inclui 

disposições sobre compras governamentais, serviços, investimentos e propriedade 

intelectual, que não tem relação com abertura comercial. Campos que podem trazer 

limitações e riscos para o Brasil. 

Sendo assim, a ALCA tornou-se um item importante na agenda externa brasileira e os 

resultados do seu acordo teriam impactos significativos para o Brasil, independentemente 

da posição em que ele se colocasse. Conforme Terra (2004), a situação inicialmente 

sugeriu a clara necessidade do Brasil em negociar e obter o melhor acordo possível, 

visando esclarecer os interesses, diminuir as barreiras comerciais, limitar as medidas 

antidumping e de direitos compensatórios, obstruir a inclusão de disposições sobre 

questões não comerciais e estabelecer regras simples para a implementação e sustentação8. 

3.1.1. Identificação de Atores e Representações 

Os países participantes da Área de Livre Comércio das Américas são: Antiqua e 

Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, 

Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

                                                 
7 Ação ou expediente contrário à prática de venda de produtos a preços inferiores ao do mercado. 
 
8 Acordos de qualidade necessitam ser factíveis e sustentáveis. “At times, however, an agreement may be reached 
but the process could be regarded as a failure” (Innes, 1999: 639) 
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Peru, República Dominicana, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadas, Santa 

Lúcia, Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela, representados por: 

Representantes oficiais: Áreas de desenvolvimento e finanças, Ministros, Vice-

Ministros, Secretários, Grupos e Comitês. 

Sociedade civil: Através do Comitê de Representantes Governamentais sobre a 

Participação da Sociedade Civil, Organizações Não Governamentais, grupos 

acadêmicos, rurais e indígenas. 

Organizações: Instituições financeiras internacionais, organismos internacionais, 

entidades privadas interessadas, setores de negócios e do trabalho.  

3.1.2. Relacionamento - Coligações e Acordos  

O relacionamento entre os países integrantes do Hemisfério, em relação às negociações 

do acordo da ALCA, pode ser entendido através da visualização de suas coligações e 

acordos. 

MERCOSUL - Mercado Comum do Sul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

CAN - Comunidade Andina das Nações: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e 

Venezuela. 

CARICOM - Comunidade do Caribe: Antiqua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 

Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e 

Granadas, Santa Lúcia, Suriname e Trinidade e Tobago. Bahamas é membro da 

Comunidade mas não é do Mercado Comum. Barbados, Guiana, Jamaica, Suriname e 

Trinidade e Tobago são referidos como Países Mais Desenvolvidos. Todos os outros 

países membros, exceto Bahamas, são referidos como Países Menos Desenvolvidos. 

G-14: Grupo de países liderados pelos Estados Unidos, composto por Canadá, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicarágua, Panamá, Peru e República Dominicana. 
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NAFTA - North América Free Trade Área: Área de livre comércio entre Canadá, 

Estados Unidos e México. 

A figura a seguir, ilustra o mapeamento das partes em negociação: 

 

Figura i. ALCA: Mapa da partes. 

Descreve Costa (1997) que o NAFTA representa uma zona de livre comércio entre 

seus membros, enquanto o MERCOSUL, uma união aduaneira que não inclui serviços, 

propriedade intelectual e investimentos. A Venezuela encontrou dificuldades por parte 

da Colômbia em ser liberada para discussões bilaterais, que exigia seu posicionamento 

junto ao bloco. O Chile, embora mantenha relação de grande relevância com os países 

do MERCOSUL, desenvolveu uma forte aproximação do mercado da América do 

Norte. 

O governo brasileiro chegou a colocar em pauta um amplo acordo entre MERCOSUL 

e a CAN, visando aumentar a representatividade do seu bloco regional (Oliveira e 

Figueiredo, 2004). A aproximação entre MERCOSUL e CAN não teve 
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desenvolvimento, enquanto se processou uma tentativa de reforçar a posição americana 

através do Tratado de Livre Comércio CAN-EUA - TLC: Tratado de Livre Comércio 

entre Comunidade Andina e Estados Unidos, que por sua vez, somente fez avanços 

através de acordos bilaterais (Lenci, 2004). 

Deve-se considerar que, acordos bilaterais são mais fáceis de serem conduzidos, porém 

não favorecem nem a diversificação nem a integração da região. Por outro lado, 

embora mais custosos, acordos plurilaterais podem estabelecer um quadro positivo 

para o desenvolvimento dos países signatários. A estratégia de alcançar alguns acordos 

regionais visa alterar o balanço de poder entre os blocos nas negociações (Chaire 

Mercosul, 2005).  

Os acordos bilaterais e sub-regionais dos Estados Unidos com os países das Américas  

podem coexistir com a ALCA, à medida que os direitos e obrigações previstos por tais 

acordos não estejam cobertos ou excedam os direitos e obrigações da mesma (ALCA, 

2005). 

3.1.3. Estrutura e Organização das Negociações da ALCA 

A Página Eletrônica Oficial da ALCA (2005), descreve que as suas negociações foram 

conduzidas sob uma estrutura definida por orientação de seus membros e que 

assegurou ampla representação geográfica dos países participantes. Essa estrutura 

previu um rodízio entre os países participantes da Presidência do Processo, do local das 

próprias negociações e da Presidência e Vice-Presidência dos vários grupos de 

negociação e outros comitês e grupos.  

A Presidência das Negociações foi exercida por rodízio realizado aproximadamente a 

cada dezoito meses ou no momento da conclusão de uma Reunião Ministerial. 

Diferentes países foram designados para exercer a Presidência e a Vice-Presidência do 

processo da ALCA por períodos sucessivos durante as negociações9. 

                                                 
9 Vide Anexo I: Negociações da ALCA – Gestão 
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De 1º de novembro de 2002 até o final das negociações o Brasil e os Estados Unidos 

assumiram os papéis de Co-Presidentes, e foram representados pelo embaixador 

brasileiro Adhemar Bahadian e pelo americano Peter Allgeier. 

Os Ministros Responsáveis por Comércio exerceram a supervisão e o gerenciamento 

das negociações. Eles geralmente se reuniram a cada dezoito meses e, desde o 

lançamento das negociações, o fizeram no país que detinha a Presidência da ALCA na 

época das reuniões (ALCA, 2005). 

Os Vice-Ministros Responsáveis por Comércio, representantes do Comitê de 

Negociações Comerciais (CNC), tiveram um papel chave no gerenciamento das 

negociações da ALCA. O CNC orientou o trabalho dos Grupos de Negociação (GN) e 

dos demais grupos e comitês e decidiu sobre a estrutura geral do Acordo e sobre 

questões institucionais. O CNC também foi responsável por assegurar a plena 

participação de todos os países, garantindo a transparência nas negociações e 

supervisionando a Secretaria Administrativa e a identificação e implementação das 

medidas de facilitação de negócios. O Comitê reuniu-se sempre que necessário, pelo 

menos duas vezes ao ano, em locais alternados de todo o Hemisfério (ALCA, 2005). 

Foram criados nove Grupos de Negociação da ALCA nas seguintes áreas: acesso a 

mercados; investimentos; serviços; compras governamentais; solução de controvérsias; 

agricultura; direitos de propriedade intelectual; subsídios10, antidumping e direitos 

compensatórios; e política de concorrência. Os Grupos de Negociação receberam 

mandatos específicos dos Ministros e do CNC para negociar os textos nas suas áreas 

específicas e se reuniram regularmente (ALCA, 2005). 

Três comissões e grupos trataram de questões horizontais relacionadas às negociações, 

quais sejam: o Grupo Consultivo sobre Economias Menores, o Comitê de 

Representantes Governamentais sobre a Participação da Sociedade Civil e o Comitê 

Conjunto de Especialistas Governamentais e do Setor Privado em Comércio 

Eletrônico. 

                                                 
10 Benefícios concedidos pelos governos a determinados setores, por meio da transferência de recursos, isenção 
de tributos ou aquisição de bens a preços não comerciais. 
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Além desses, foi criado o Comitê Técnico de Assuntos Institucionais para decidir sobre 

a estrutura geral do Acordo da ALCA (aspectos gerais e institucionais). Finalmente, foi 

estabelecido um grupo ad hoc de especialistas para informar o CNC sobre a 

implementação das medidas de facilitação de negócios referentes a assuntos aduaneiros 

acordadas em Toronto (ALCA, 2005). 

Na organização das negociações da ALCA estavam presentes estruturas de apoio: 

Apoio Técnico e Analítico: o Comitê Tripartite foi constituído pelas seguintes 

instituições: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Organização dos 

Estados Americanos (OEA); Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL).  

O Comitê Tripartite proporcionou apoio analítico, técnico e financeiro ao processo e 

manteve a Página Eletrônica Oficial da ALCA. Cada uma das instituições do Comitê 

Tripartite também atendeu às solicitações de assistência técnica relacionadas com 

assuntos da ALCA, especialmente das economias menores do Hemisfério (ALCA, 

2005). Nesse caso o seu papel foi trazer legitimidade para as questões de forma isenta, 

realizando levantamento de dados técnicos que possam ser utilizados como parâmetro 

neutro de redução de visões divergentes entre as nações. 

Apoio Administrativo: a Secretaria Administrativa da ALCA, sediada no mesmo local 

das reuniões dos Grupos de Negociação, prestou apoio administrativo e logístico às 

negociações. Ela controlou o arquivo oficial das negociações e forneceu serviços de 

tradução e interpretação. A Secretaria foi financiada por uma combinação de recursos 

locais e das instituições do Comitê Tripartite. 

O Foro das Negociações foi estabelecido em caráter rotativo11. Três países foram 

designados como sede das negociações: Estados Unidos (Miami), Panamá (Cidade do 

Panamá) e México (Puebla). 

                                                 
11 Vide Anexo II: Negociações da ALCA – Foro Rotativo 
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3.1.4. Histórico Inicial – Motivação e Preparação para as Negociações 

Conforme sua Página Eletrônica Oficial (2005), o processo preparatório para a Área de 

Livre Comércio das Américas ocorreu no período de 1994 a 1998. Em dezembro de 

1994, em Miami, Estados Unidos, iniciaram-se os esforços para unir as economias das 

Américas em uma única área de livre comércio através da Cúpula das Américas. Os 

Chefes de Estado e de Governo das trinta e quatro democracias da região decidiram 

então criar a ALCA, na qual seriam eliminadas, de forma progressiva, as barreiras ao 

comércio e ao investimento.  

Na ocasião, ficou acordado que as negociações referentes a esse acordo seriam 

concluídas até o ano 2005. Ainda criou-se um compromisso em alcançar progressos 

substanciais no estabelecimento da ALCA até o ano 2000. Os Chefes de Estado e de 

Governo incumbiram seus Ministros Responsáveis por Comércio de adotar uma série 

de medidas iniciais concretas com vistas à conformação da ALCA. Suas decisões com 

relação a essas medidas constituíram a Declaração de Princípios e o Plano de Ação da 

Cúpula de Miami12 (ALCA, 2005). 

Durante esta fase preparatória, os trinta e quatro Ministros Responsáveis por Comércio 

estabeleceram doze grupos de trabalho para identificar e examinar as medidas 

relacionadas com o comércio em suas respectivas áreas com vistas a definir os 

possíveis enfoques das negociações. Decidiu-se que resultados do trabalho preparatório 

dos referidos grupos seriam disponibilizados para o público. Quatro reuniões 

ministeriais foram realizadas nesta fase preparatória: a primeira, em junho de 1995, em 

Denver, Estados Unidos; a segunda, em março de 1996, em Cartagena, Colômbia; a 

terceira, em maio de 1997, em Belo Horizonte, Brasil; e a quarta, em março de 1998, 

em São José, Costa Rica.  

Na Declaração de São José, os Ministros estabeleceram a estrutura das negociações, 

acordaram os princípios e os objetivos gerais para orientar as negociações e 

                                                 
12 Vide Anexos IV e V 
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recomendaram aos Chefes de Estado e de Governo que iniciassem as negociações 

formais sobre a ALCA (ALCA, 2005).  

As negociações da ALCA foram oficialmente lançadas em abril de 1998 na Segunda 

Cúpula das Américas, em Santiago, Chile. Os Chefes de Estado e de Governo 

participantes desse evento concordaram que o processo de negociação seria 

transparente e levaria em conta as diferenças nos níveis de desenvolvimento e tamanho 

das economias das Américas a fim de facilitar a plena participação de todos os países 

integrantes. Também estabeleceram que o processo de negociações da ALCA seria 

equilibrado, amplo e congruente com os acordos já estabelecidos no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio13 (OMC) e constituiria um compromisso único. 

Além disso, conforme publicação oficial da ALCA (2005), foi acordado que as 

negociações deveriam visar a contribuir para elevar os níveis de vida, melhorar as 

condições de trabalho dos povos das Américas e proteger melhor o meio ambiente, 

atendendo a interesses e gerando ganhos mútuos. Finalmente, definiram a estrutura sob 

a qual seriam conduzidas as negociações. 

3.1.5. Antecedentes - A Evolução das Negociações 

Segundo a Página Eletrônica Oficial da ALCA (2005), a Quinta Reunião Ministerial, a 

primeira desde o lançamento oficial das negociações, foi realizada em Toronto, 

Canadá, em novembro de 1999. Nessa reunião, os Ministros instruíram os Grupos de 

Negociação a preparar uma minuta dos respectivos capítulos a ser apresentada na Sexta 

Reunião Ministerial. Foi solicitado aos grupos responsáveis por acesso a mercados que 

discutissem as modalidades e procedimentos para as negociações nas suas respectivas 

                                                 
13 Os acordos constitutivos da OMC são as regras que orientam todo o comércio internacional, a serem seguidas e 
implementadas pelos governos e setores produtivos de cada país-membro. Os principais acordos são: Acordo 
Constitutivo da OMC, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT- General Agreement on Tariffs and 
Trade), Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS – General Agreement on Trade in Services), 
Acordos sobre aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs – Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) e o Entendimento sobre Regras e Procedimentos de Solução de 
Controvérsias (DSU – Dispute Settlement Understanding). Há ainda acordos sobre agricultura, barreiras técnicas 
(TBT – Agreement of Technical Barriers to Trade), medidas sanitárias e fitosanitárias (SPS – Agreement on the 
Application of Sanitary and Phitisanitary Measures), têxteis e confecções, investimentos (TRIMs – Trade-
Related Investments Measures), subsídios (SCM – Agreement on Subsidies and Countervailing Measures), anti-
dumping (ADFP – Agreement on Anti-dumping Practices) e salvaguardas. 
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áreas. Os Ministros também aprovaram várias medidas de facilitação de negócios 

designadas a propiciar o intercâmbio comercial no Hemisfério. Essas medidas, 

incluídas nos Anexos da Declaração Ministerial, concentraram-se nas áreas de 

procedimentos aduaneiros e maior transparência. 

Na Sexta Reunião Ministerial, realizada em Buenos Aires em abril de 2001, uma série 

de importantes decisões foram tomadas com relação às negociações sobre a ALCA. Os 

Ministros receberam dos Grupos de Negociação a Minuta do Acordo da ALCA e, em 

uma decisão sem precedentes destinada a aumentar a comunicação e a transparência do 

processo, acordaram tornar público esse documento.  

Foi criado o Comitê Técnico de Assuntos Institucionais com o propósito de decidir 

sobre a estrutura geral do Acordo da ALCA, seus aspectos gerais e institucionais. Os 

Ministros também destacaram a necessidade de promover o diálogo com a sociedade 

civil e determinaram ao Comitê de Representantes Governamentais sobre a 

Participação da Sociedade Civil que enviasse aos Grupos de Negociação as 

contribuições apresentadas pela sociedade civil em resposta ao Convite Público, no que 

se refere a seus temas respectivos, assim com aquelas relacionadas com o processo da 

ALCA em geral. Os Ministros reiteraram a importância da prestação da assistência 

técnica às economias menores a fim de facilitar sua participação na ALCA (ALCA, 

2005). 

A Terceira Cúpula das Américas foi realizada na Cidade de Québec de 20 a 22 de abril 

de 2001. Nesse encontro, os Chefes de Estado e de Governo endossaram a decisão dos 

Ministros de aumentar a comunicação e tornar pública, o mais breve possível, a Minuta 

do Acordo da ALCA nos quatro idiomas oficiais, inglês, espanhol, português e francês. 

O Acordo foi então publicado na Página Eletrônica Oficial da ALCA em 3 de julho de 

2001. 

Além disso, foram fixados prazos para a conclusão e implementação do Acordo da 

ALCA. As negociações do Acordo deveriam estar concluídas, o mais tardar, em 

janeiro de 2005 para buscar sua entrada em vigor o quanto antes, até, no máximo, 

dezembro de 2005. 
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A pedido dos Ministros Responsáveis por Comércio, as recomendações relativas aos 

métodos e modalidades para as negociações foram submetidas até 1º de abril de 2002, 

e as negociações sobre acesso a mercados se iniciaram em 15 de maio de 2002. Os 

princípios e diretrizes sobre essas negociações foram estabelecidos no documento 

"Métodos e Modalidades para a Negociação”14 (ALCA, 2005). 

Durante a Sétima Reunião Ministerial da ALCA, realizada em 1º de novembro de 2002 

em Quito, Equador, os Ministros adotaram várias medidas para dinamizar as 

negociações. Entre outros aspectos, eles confirmaram o calendário para o intercâmbio 

das ofertas iniciais de acesso a mercados, fixaram os prazos em que as novas minutas 

do Acordo da ALCA devessem estar concluídas, orientaram algumas das entidades da 

ALCA na solução de questões de suas negociações e disponibilizaram imediatamente a 

segunda minuta do Acordo na Página Eletrônica Oficial da ALCA nos quatro idiomas 

oficiais. Os Ministros também tornaram público o documento do Comitê de 

Negociações Comerciais sobre as Pautas ou Diretrizes para o Tratamento das 

Diferenças nos Níveis de Desenvolvimento e Tamanho das Economias (ALCA, 2005). 

Em Quito, os Ministros deram um importante passo para tratar das necessidades das 

economias menores e menos desenvolvidas da região ao aprovar o Programa de 

Cooperação Hemisférica (PCH), destinado a desenvolver a capacidade dos países que 

buscam assistência para participar das negociações, implementar seus compromissos 

comerciais, enfrentar os desafios da integração hemisférica e elevar ao máximo os 

benefícios da referida integração. O Comitê de Negociações Comerciais (CNC), 

apoiado pelo Grupo Consultivo sobre Economias Menores (CGEM), foi incumbido de 

supervisionar o PCH. Nesse contexto, os Ministros instruíram o CNC a que, com o 

apoio do Comitê Tripartite, facilitasse a realização de reuniões do GCEM, convidando 

funcionários envolvidos com as áreas de desenvolvimento e finanças, instituições 

financeiras internacionais, organismos internacionais e entidades privadas interessadas 

com a finalidade de analisar o financiamento e a implementação do PCH, e informasse 

as ações empreendidas nesse sentido à próxima Reunião Ministerial (ALCA, 2005). 

                                                 
14 Vide Anexo VII 
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Em Quito, os Ministros confirmaram o calendário estabelecido pelo CNC para o 

intercâmbio das ofertas iniciais das negociações relacionadas com acesso a mercados 

entre 15 de dezembro de 2002 e 15 de fevereiro de 2003; para a revisão das ofertas e a 

apresentação de pedidos de melhoria das ofertas entre 16 de fevereiro e 15 de junho de 

2003; e, para o início da apresentação das ofertas revisadas, a partir de 15 de julho de 

2003, ao que se seguiriam as negociações ulteriores sobre as melhorias. A Declaração 

Ministerial de Quito também instruiu os Grupos de Negociação no sentido de obter 

consenso sobre o maior número possível de temas em cada uma das minutas de 

capítulo do Acordo da ALCA e apresentar uma nova versão dos capítulos ao CNC, o 

mais tardar, até oito semanas da Reunião Ministerial de novembro de 2003 (ALCA, 

2005). 

Os Ministros reiteraram ainda a necessidade de uma crescente participação da 

sociedade civil no processo da ALCA e instaram todos os países do Hemisfério a 

fortalecer e aprofundar seus processos de consulta com a sociedade civil no plano 

nacional. Ademais, os Ministros exortaram a que se convocassem eventos da sociedade 

civil, paralelamente às reuniões ministeriais e vice-ministeriais, bem como a que se 

organizassem seminários regionais e nacionais relacionados com o processo de 

conformação da ALCA. Também instruíram o Comitê de Representantes 

Governamentais sobre a participação da sociedade civil no sentido de propiciar um 

processo de comunicação, em ambas as vias, crescente e sustentado com a sociedade 

civil com vistas a identificar e fomentar o uso das melhores práticas na divulgação e 

nas consultas com a sociedade civil e publicar, na Página Eletrônica Oficial da ALCA, 

o seu Terceiro Relatório, que apresenta um histórico sobre as atividades do Comitê, 

assim como uma variedade de contribuições recebidas durante esta fase de 

negociações. 

Decidiu-se que a fase final das negociações da ALCA, seria conduzida sob a co-

presidência do Brasil e dos Estados Unidos. Foi decidida a realização de duas reuniões 

dos Ministros Responsáveis por Comércio, uma em novembro de 2003, em Miami, 

Estados Unidos, e outra em 2004, no Brasil. 
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Em sua oitava reunião, realizada em Miami em 20 de novembro de 2003, os Ministros 

reiteraram seu compromisso com a Área de Livre Comércio das Américas. Os 

Ministros instruíram o Comitê de Negociações Comerciais (CNC) no sentido de 

formular um conjunto comum e equilibrado de direitos e obrigações aplicáveis a todos 

os países. As negociações sobre o conjunto comum de direitos e obrigações incluiriam 

disposições em cada uma das seguintes áreas de negociação: acesso a mercados; 

agricultura; serviços; investimento; compras governamentais; propriedade intelectual; 

política de concorrência; subsídios, antidumping e direitos compensatórios; e solução 

de controvérsias. As partes interessadas poderiam optar pelo desenvolvimento de 

liberalizações e disciplinas adicionais, de maneira plurilateral. O CNC deveria 

estabelecer procedimentos para essas negociações, os quais disporiam, entre outros 

aspectos, o seguinte: os países que negociassem obrigações e benefícios adicionais na 

ALCA notificariam a Co-Presidência de sua intenção de fazê-lo, antes do início das 

negociações e qualquer país que não decidisse fazê-lo poderia participar das referidas 

negociações adicionais como observador. Os observadores, mediante notificação à Co-

Presidência, poderiam a qualquer momento, a partir de então, tomar parte de tais 

negociações. Os resultados das negociações deveriam ser conformes com a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Essas instruções deveriam ser 

encaminhadas pelo CNC, o mais tardar até sua Décima Sétima Reunião, a realizar-se 

no início de 2004, aos Grupos de Negociação e ao Comitê Técnico de Assuntos 

Institucionais (CTI), a fim de possibilitar o prosseguimento simultâneo das 

negociações e sua conclusão de acordo com o cronograma (ALCA, 2005).  

Os Ministros deram instruções para que as negociações sobre acesso a mercados 

fossem concluídas até 30 de setembro de 2004. 

Reafirmaram o compromisso de levar em consideração, na formulação da ALCA, as 

diferenças nos níveis de desenvolvimento e tamanho das economias do Hemisfério, a 

fim de que fossem criadas oportunidades para sua plena participação e para o 

incremento de seu nível de desenvolvimento. Tomaram nota do relatório do CNC sobre 

os resultados do progresso alcançado com relação ao tratamento das diferenças nos 

níveis de desenvolvimento e tamanho das economias em cada um dos Grupos de 
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Negociação e reiteraram a orientação dada ao CNC e a todos os Grupos de 

Negociação, especialmente aos que tratam do acesso a mercados, para que traduzissem 

esse princípio em medidas específicas que se refletissem nos resultados das 

negociações (ALCA, 2005).  

Também viram com satisfação o empenho do Grupo Consultivo sobre Economias 

Menores (GCEM), com a assistência do Comitê Tripartite, na implementação do 

Programa de Cooperação Hemisférica (PCH) e citaram os passos importantes dados na 

reunião inicial com doadores. Receberam o relatório do CNC sobre o avanço da 

implementação do PCH e instaram os países a que, com a colaboração do Comitê 

Tripartite, concluíssem as Estratégias de Capacitação em Comércio (ECC), conforme 

fosse adequado, e organizassem reuniões sub-regionais com os doadores a fim de 

prosseguir com as discussões sobre as referidas estratégias. Os Ministros reiteraram o 

acordo celebrado em Quito, no sentido de que o PCH atendesse às necessidades 

imediatas de assistência com a finalidade de fortalecer a participação dos países nas 

negociações (ALCA, 2005).  

De acordo com o compromisso que assumiram com a transparência nas Cúpulas de 

Santiago e Québec, os Ministros colocaram a terceira minuta dos capítulos do Acordo 

da ALCA (2003) à disposição do público na página oficial da ALCA na Internet, nos 

quatro idiomas oficiais.  

Receberam o Quarto Relatório do Comitê de Representantes Governamentais sobre a 

Participação da Sociedade Civil (SOC), que descreve as atividades desse comitê, bem 

como as várias contribuições recebidas da sociedade civil nessa fase. Os Ministros 

também acolheram com satisfação o relatório sobre Melhores Práticas e Exemplos 

Ilustrativos de Consultas com a Sociedade Civil no Nível Nacional / Regional, 

preparado pelo SOC, e instruíram esse comitê a que formulasse recomendações ao 

CNC a respeito dos meios de ampliar os mecanismos para a divulgação de informação 

sobre os debates realizados, valendo-se das experiências dos países na difusão de 

informação à sua sociedade civil.  
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Os Ministros também tomaram nota em particular da decisão de realizar reuniões com 

a sociedade civil, juntamente com as reuniões regulares do SOC, em que seriam 

focalizadas as questões que constituem temas de discussão nessas negociações e 

incluiriam uma ampla representação tanto de funcionários governamentais da ALCA 

quanto da sociedade civil, inclusive dos setores de negócios e do trabalho, produtores 

agrícolas, Organizações Não Governamentais, grupos acadêmicos, rurais e indígenas. 

Os Ministros manifestaram sua satisfação pelo fato de pelo menos duas dessas reuniões 

estarem planejadas para 2004: uma na República Dominicana, sobre direitos de 

propriedade intelectual, e uma nos Estados Unidos, sobre acesso a mercados, que 

incluirá questões referentes às pequenas empresas (ALCA, 2005).  

Os Ministros também manifestaram interesse na criação de um comitê consultivo da 

sociedade civil na estrutura institucional da ALCA após a entrada em vigor do Acordo 

e solicitaram ao CNC que apresente proposta pertinente à matéria para sua futura 

consideração, com base nas recomendações formuladas pelo SOC em coordenação 

com o CTI.  

3.1.6. Início de Divergências 

A partir de então o progresso do acordo diminuiu seu ritmo. Já no início de 2004, uma 

divergência entre os governos do Brasil e Estados Unidos levou à suspensão da 

Reunião Ministerial prevista para meados de janeiro. O encontro estava sendo 

organizado pelo governo do Chile e seria realizado em Santiago, no entanto, dadas às 

fortes divergências entre os dois países com relação aos participantes, o encontro foi 

cancelado. Este encontro pretendia avançar com as discussões referentes ao acordo, de 

forma a facilitar o debate no encontro ministerial agendado para fevereiro de 2004, na 

cidade mexicana de Puebla. 

Uma sucessão de problemas e impasses passa a comprometer a assinatura do acordo. 
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3.2. Fatos, Problemas e Impasses  

3.2.1. Divergência Entre Brasil e Estados Unidos 

O impasse entre Brasil e Estados Unidos, observado em janeiro de 2004, diante da 

Reunião Ministerial do Chile, deu-se pelo fato do Brasil, além de países como 

Argentina, Canadá, México, Chile, Costa Rica, Paraguai e Uruguai, entender que 

deveriam ser convidados os quatorze países do Mercado Comum do Caribe 

(CARICOM) e a Venezuela. Já Os Estados Unidos pretendiam convocar apenas nove 

países, de forma a limitar a participação de governos que não respaldam suas posições 

nas negociações (Globo Online, 2004).  

Tanto os países do CARICOM como a Venezuela são aliados do Brasil nas 

negociações para a formação da ALCA. Se o Brasil aceitasse participar de um encontro 

com apenas nove países, teria do seu lado apenas os membros do MERCOSUL, ou 

seja, os governos da Argentina, Uruguai e Paraguai. O objetivo da Reunião Ministerial 

de Santiago era avançar na discussão de aspectos técnicos do acordo, de forma a 

facilitar o debate no encontro ministerial agendado para fevereiro, na cidade mexicana 

de Puebla. “De acordo com fontes do governo brasileiro, a suspensão da reunião no 

Chile dificultará as discussões em Puebla” (Figueiredo, 2004a). 

 

Figura ii. Interesses sobre participações na Reunião Ministerial do Chile em fevereiro de 2004. 
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Na última Reunião Ministerial de Miami, realizada em novembro de 2003, Brasil e 

Estados Unidos pareciam ter conseguido superar suas diferenças no que diz respeito à 

ALCA. No entanto, o cancelamento do encontro em Santiago provou que ainda 

existiam profundas divergências entre os dois países. O entendimento em Miami foi 

basicamente político. Ficou decidido que a ALCA seria um acordo menos ambicioso 

do que esperavam países como os Estados Unidos.  

O interesse das trinta e quatro nações que integrariam a ALCA, conforme citação de 

Janaína Figueiredo (2004a), seria estabelecer “um conjunto comum e equilibrado de 

direitos e obrigações aplicáveis a todos os países”. O objetivo seria estabelecer um 

acordo flexível e sobre um “mínimo comum”, cada país poderia negociar acordos 

bilaterais mais rígidos e abrangentes. Esta visão seria conhecida como ALCA “Light”, 

e pretendia ser um tratado realista, como foco principal no acesso a mercados, ponto de 

consenso entre Brasil e Estados Unidos. 

PROBLEMA 1: Como gerir as diferenças de interesses em uma negociação 

complexa? 

Paralelamente, delineando o contexto da ocasião, o Departamento de Comércio dos 

Estados Unidos iniciou o ano de 2004 sob pressão da indústria de camarão para que 

fosse aberto um processo antidumping contra o Brasil, Chile, Equador, entre outros 

países asiáticos, assim como a aplicação de tarifas contra o produto importado. 

Segundo os produtores americanos, as medidas visavam restabelecer os padrões de 

justiça comercial no mercado interno contra países que praticam preços internacionais 

inferiores aos praticados em seus mercados internos (Figueiredo, 2004a). 

3.2.2.  Divergência Entre Brasil e Argentina  

No contexto, a idéia dos negociadores era aproveitar o encontro de janeiro de 2004 no 

Chile, para começar a discutir um conjunto de regras comuns, que seria aplicado nas 

nove áreas de negociação: acesso a mercados, agricultura, investimentos, compras 

governamentais, serviços, subsídios, antidumping, propriedade intelectual, solução de 

controvérsias.  
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Os países do MERCOSUL discutiram previamente, diferentes propostas para levar 

como opções à Puebla. Em relação ao setor de investimentos, surgiram diferenças entre 

Brasil e Argentina. No aspecto conformidade, o governo Lula se opunha à modificação 

de leis nacionais para permitir a entrada de investimentos estrangeiros. Já o presidente 

argentino, Néstor Kirchner, estava mais disposto a flexibilizar as normas locais para 

captar novos investimentos. O governo da Argentina propôs a realização da primeira 

reunião entre o MERCOSUL e os Estados Unidos, para começar a negociar um acordo. 

Segundo o secretário de Relações Internacionais da Argentina, Martín Redrado, "O 

ideal seria organizar uma reunião na última semana de janeiro, no México, antes da 

ministerial." (Figueiredo, 2004a).  

PROBLEMA 2: Como o elemento conformidade legal pode ser tratado de forma a 

facilitar a implementação de acordos? 

3.2.3. Flexibilização do Acordo e Resistência  

Após a Reunião Ministerial de Miami, realizada em novembro de 2003, o Brasil estava 

decido a não se aprofundar em discussões ambiciosas e irrealistas, preferindo uma 

abordagem gradual, embora sob resistência de alguns países. O Brasil preferiu deixar 

assuntos como propriedade intelectual, investimentos e compras governamentais para 

serem tratados depois que eles fossem negociados no âmbito da Organização Mundial 

do Comércio (OMC).  

O co-pressidente dos Estados Unidos, em fevereiro de 2004, em Puebla, comprometeu-

se junto ao Brasil a impedir qualquer mudança na declaração de Miami, assinada após 

a oitava Reunião Ministerial. Na declaração de Peter Allgeier, por insistência do 

governo Brasileiro, prevaleceu o compromisso de se criar uma ALCA mais flexível, 

tratada por ALCA “Light”. Ficou então acordado entre Brasil e Estados Unidos que o 

documento de Miami não seria modificado. 

O Canadá, o Chile, o México e a Costa Rica, discretamente endossados pelos Estados 

Unidos, estavam planejando rediscutir pontos que tinham sido consolidados no 

documento a contragosto desses países (Passos, 2004a). 
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Em função da posição do Brasil, sobre o não aprofundamento em discussões 

específicas, ainda em Puebla, o Canadá, o Chile e o México, liderando outros oito 

países, insistiram na criação de um mecanismo de punição a paises, como o Brasil, que 

se negassem a aprofundar negociações em áreas sensíveis. A idéia desses países foi 

restringir o acesso do Brasil a outros setores do seu maior interesse. Com esta posição, 

a abertura seria proporcional à disposição do Brasil a também se abrir em outras áreas 

(Passos, 2004a). 

Os três países resistentes à posição do Brasil, acompanhados por Colômbia, República 

Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Perú, já tinham ou 

estavam negociando um acordo bilateral com os Estados Unidos. 

A posição do Brasil estava apoiada pelo MERCOSUL e pelos países do Caribe. 

PROBLEMA 3: Como poderia ser avaliado o grau de conflito entre os países em 

relação ao compromisso de se criar uma ALCA mais flexível, a ALCA “Light”? 

3.2.4. Pressão do Lobby Americano Contra o Acordo “Light”  

Os empresários americanos pressionaram os negociadores da Casa Branca a rever o 

acordo de Miami. O setor empresarial americano ficou irritado com o resultado do 

acordo “Light”, defendendo as posições inicialmente vislumbradas em 1994 (Passos, 

2004b). O contexto dessa pressão coincide com o momento eleitoral americano, 

quando o presidente George W. Bush caminhava em busca da sua reeleição. 

Os empresários brasileiros eram contra a mudança das regras. O interesse dos 

empresários brasileiros era o de ter acesso a mercados, inclusive ao mercado de bens 

de consumo dos Estados Unidos. O Brasil defendeu que o acesso a mercados estivesse 

no primeiro nível de negociações, aquele que seria obrigatório para todos os 

integrantes da ALCA, deixando os demais pontos para o segundo nível, onde 

encontram-se os itens que serão negociados opcionalmente pelos países (Passos, 

2004b). 
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Após a rodada de negociações de Puebla, as empresas do setor de serviços brasileiras 

ficaram satisfeitas, principalmente com a mudança de posição dos Estados Unidos, 

embora o texto final do acordo ainda suscitava pontos de vistas diferentes. 

Houve acordo em alguns módulos disputados: serviços de telefonia, serviços 

financeiros, turismo, presença comercial e livre movimentação de mão-de-obra 

(Passos, 2004b). 

PROBLEMA 4: Como poderiam ser mais envolvidos os empresários brasileiros e 

americanos nas negociações da ALCA? 

3.2.5. Impasse no Setor Agrícola  

Ainda, na rodada de fevereiro em Puebla, surgiram grandes divergências nas 

discussões sobre o setor agrícola, juntamente com entraves na área de acesso a 

mercados.  

Esses setores eram de grande interesse do Brasil e do MERCOSUL, cujos 

representantes encontraram grandes dificuldades de acordo com o G-14, esse liderado 

pelos Estados Unidos. 

As discussões mais intensas foram em relação à eliminação de subsídios às 

exportações15 nos Estados Unidos e no Canadá em especial.  

O subsídio para o mercado interno e para o externo desses países interfere diretamente 

na competitividade e reduz as chances dos países latino-americanos. O Brasil, 

juntamente com os países do MERCOSUL e do Caribe, buscaram acesso ao mercado 

agrícola, de produtos industriais e de consumo, enquanto o G14 focou seus interesses 

nas áreas de investimento, serviços e compras governamentais (Passos, 2004c). 

O entrave girou em torno de alguns pontos, entre eles uma “cláusula de escape” 

proposta pelos Estados Unidos, que permitiria a inclusão de disposições adicionais no 

                                                 
15 Nem todos os subsídios são condenáveis, mas discute-se internacionalmente sobre aqueles que prejudicam 
produtores competitivos e diminuem a eficiência da produção global, como os direcionados ao aumento das 
exportações ou ao consumo de bens nacionais em relação aos importados. 
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futuro, depois de ter sido alcançado um acordo. Os Estados Unidos propuseram a 

eliminação gradual de subsídios, porém, sem garantir por escrito que eles não 

voltariam a ser adotados no futuro. 

Outro ponto surgiu pela posição do G-14 em propor uma abertura parcial e não total 

para o comércio agrícola. Foram propostas cestas de “eliminação gradual de tarifas” 

que objetivavam a retirada imediata de algumas tarifas, outras em cinco anos e as 

demais em dez anos, porém, para o MERCOSUL, isso não significou abertura, que 

manteve interesse na eliminação total e imediata de todas as tarifas (Passos, 2004c). 

PROBLEMA 5: Como envolver múltiplas partes interessadas e representantes 

relevantes de forma a promover a tomada de decisão em grupo? 

3.2.6. A Manifestação Popular em Puebla  

No Brasil, a ALCA foi sancionada sem que a sociedade brasileira, através da classe 

política, empresarial ou sindical, tivesse tido qualquer participação na decisão de 

subscrever o acordo (Costa, 1997). 

A ALCA nasceu da iniciativa dos governos. A eventual piora de posição econômica de 

determinadas classes sociais em relação a outras, decorrentes do dos efeitos de acordos 

de livre comércio, pode ter graves impactos internos nos países, se tais classes 

perdedoras detiverem uma parcela ponderável do poder político e o usarem para 

bloquear o processo de integração (IBRE, 1997).  

Ao longo das negociações da ALCA, diversas manifestações populares ocorreram em 

vários países. A manifestação de Puebla é um exemplo. 

Manifestantes contrariados foram às ruas de Puebla para protestar contra a criação da 

ALCA, durante a Reunião Ministerial, gritando “imperialismo não tem solução: só 

com revolução”. Cerca de 500 sindicalistas, lavradores, estudantes e militantes do 

movimento Zapatista de Liberação Nacional fizeram parte do movimento. Numa 

tentativa de chamar a atenção de mídia, foi queimada uma bandeira dos Estados 

Unidos onde havia cifrões em moedas entre suas listras e suásticas junto às estrelas. O 
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grupo entregou um documento à CNC dizendo que “para forçar a criação da ALCA o 

Império (Estados Unidos) conta com a formidável alavanca da dívida, um flagelo e 

instrumento de chantagem e controle sobre nossas nações” (Passos, 2004c). 

PROBLEMA 6: Como lidar com o público contrariado? 

3.2.7. Pressão do G14 

Logo após o encontro de Puebla, de fevereiro de 2004, as conversações ficaram muito 

difíceis, quando os Estados Unidos tentaram mudar as regras acertadas em novembro 

de 2003 em Miami. O chamado G-14, grupo de países liderado pelos Estados Unidos, 

emitiu um ultimato ao Brasil e a todo o MERCOSUL, além das nações do Caribe. 

Foi formalizado em carta, que pretendeu modificar as posições na reunião de Puebla, 

em março de 2004, e endereçada aos dois co-presidentes da ALCA que representam 

Brasil e Estados Unidos: “se Brasil e MERCOSUL não concordarem em abrir mais os 

setores de serviços, investimentos e compras governamentais, além de aceitar as regras 

de propriedade intelectual cunhadas pelos Estados Unidos, o G-14 reduzirá o acesso de 

produtos do MERCOSUL aos seus mercados” (Passos, 2004d).  

O Brasil e MERCOSUL mantinham o interesse em um alto nível de acesso em 

agricultura, com eliminação de apoio interno e subsídios à exportação, desejando um 

total acesso ao mercado para produtos industriais e de consumo.  

Em contradição ao compromisso de Miami, os Estados Unidos mudaram as regras, 

condicionando a abertura de seu mercado em geral a concessões que o Brasil e o 

MERCOSUL fizerem nos setores específicos cobiçados pelos Estados Unidos. Na 

reunião ministerial da ALCA em Miami, em novembro de 2003, foi decidido que as 

negociações da ALCA seriam feitas setor por setor, e não de forma cruzada, como 

passaram a exigir os Estados Unidos. Ou seja: o acesso de um país a um determinado 

setor de outro seria proporcional ao acesso que este país permitisse ao outro nessa área, 

em seu próprio mercado (Passos, 2004d). 
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Dessa forma, por não querer ceder muito no seu setor de serviços, o Brasil teria 

também acesso menor à área de serviços dos Estados Unidos.  

Além disso, os quatorze países do grupo liderado pelos Estados Unidos pretendiam 

fechar acordos entre si, antes mesmo que houvesse um acordo entre as trinta e quatro 

nações da ALCA sobre um conjunto básico de direitos e obrigações válido para todo o 

Hemisfério.  

PROBLEMA 7: Como lidar com conversas difíceis? 

3.2.8. Adiamento e Novo Impasse 

Durante o Encontro de Negociadores, em Buenos Aires, em março de 2004, a falta de 

acordo levou os co-presidentes do Brasil e Estados Unidos a solicitarem o adiamento 

do encontro que estava previsto para março de 2004, em Puebla (Figueiredo, 2004b).  

Por solicitação dos doze países que participaram das conversas informais de Buenos 

Aires, para tentar superar o impasse nas discussões e para facilitar a comunicação, os 

co-presidentes do Brasil e Estados Unidos resolveram se encontrar em Washington. A 

estratégia do representante brasileiro era elaborar um documento a ser debatido no 

encontro de negociadores da ALCA em 31 de março, em Buenos Aires. Esse texto 

aprovado, seria levado à reunião de Puebla em 22 de abril (Figueiredo, 2004c). 

A esta altura, a falta de acordo já poderia levar os negociadores a adiarem a data de 

entrada em vigência da ALCA, originalmente marcada para janeiro de 2005 

(Figueiredo, 2004c). 

O encontro de negociadores iniciado em 31 de março de 2004, em Buenos Aires, 

terminou em impasse e as negociações da ALCA foram suspensas. 

O objetivo do encontro em Buenos Aires de estabelecer um conjunto comum de 

direitos e obrigações nas nove áreas de negociação, não foi cumprido. Isso 

impossibilitou que, a partir de um acordo básico, cuja essência é o respeito às 

sensibilidades de cada país, poderiam ser fechados acordos plurilaterais mais 
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profundos (Figueiredo, 2004d). O problema de considerarem-se acordos plurilaterais é 

que isso abriria espaço para um emaranhado de acordos bilaterais que poderiam 

complicar ainda mais as negociações (Terra, 2004). 

Neste momento, pela primeira vez, os negociadores admitiram que seria difícil cumprir 

o cronograma original, que previa a entrada em vigência da ALCA a partir de janeiro 

de 2005.  

Segundo explicou Bahadian (Figueiredo, 2004d), as negociações fracassaram, entre 

outros motivos, porque o G-14, liderado pelos Estados Unidos, tentou incluir no acordo 

comum novas regras sobre serviços e propriedade intelectual, setores que o 

MERCOSUL quer proteger, que iriam além das normas previstas na Organização 

Mundial de Comércio (OMC).  

O Brasil defendia que todos deveriam aceitar o que foi anunciado em Miami e não 

insistir em sensibilidades alheias.  

Além de exigir uma modificação das normas internas de cada país em setores como 

serviços e propriedade intelectual, o grupo comandado pelos Estados Unidos reiterou 

sua posição contrária à eliminação dos subsídios à produção e às exportações agrícolas, 

uma das principais demandas do MERCOSUL (Figueiredo, 2004d). 

Como forma de ampliar seus relacionamentos e de desequilibrar o impasse, o governo 

brasileiro colocou em pauta um amplo acordo entre MERCOSUL e a CAN, visando 

aumentar a representatividade do seu bloco regional (Oliveira e Figueiredo, 2004). 

PROBLEMA 8: Como resgatar o caminho da construção do consenso? 

3.2.9. Livre Comércio Entre MERCOSUL e União Européia 

Em 10 de março de 2004, o Diretor do Departamento de Negociações Internacionais do 

Itamaraty, Regis Arslanian, assegurou que as negociações com a União Européia (UE) 

avançaram e foram feitas propostas que tornariam possível um acordo de livre 

comércio com o MERCOSUL, a partir de outubro de 2004 (Figueiredo, 2004c). 
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Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Economia, uma zona de livre comércio 

MERCOSUL-EU, levaria a um crescimento do PIB Brasileiro de 5,05% (IBRE, 1997). 

Após o fracasso das negociações do encontro de negociadores em Buenos Aires, o 

governo brasileiro decidiu, como alternativa, se empenhar ao máximo para fechar o 

quanto antes o acordo comercial que estava em discussão há quatro anos com a UE. O 

Brasil preparou uma oferta para ser apresentada aos europeus, juntamente com os seus 

parceiros do MERCOSUL, no dia 15 de abril de 2004. A proposta previa tratamento 

diferenciado em termos de tarifas de produtos industrializados no comércio entre os 

dois blocos e algum tipo de liberação na área de serviços (Oliveira e Figueiredo, 2004). 

O MERCOSUL queria que a UE aumentasse as cotas para carnes bovinas, frangos, 

carne de porco entre outros produtos. Ainda, queria que a UE permitisse que o café 

solúvel estivesse entre os produtos com tarifa zero (Passos, 2004e). 

Esta proposta flexível tinha dois objetivos. Em primeiro lugar, responder no mesmo 

tom à sinalização da UE que ia compensar os subsídios agrícolas às exportações via 

redução de tarifas e aumento de cotas de importação. Em segundo, mostrar aos Estados 

Unidos que o MERCOSUL é um mercado interessante e que não pode ser desdenhado 

nas negociações comerciais (Oliveira e Figueiredo, 2004). 

Ao contrário da situação de impasse encontrada em Buenos Aires, durante negociações 

da ALCA, os países da UE e do MERCOSUL buscaram uma postura mais flexível nas 

suas negociações. 

PROBLEMA 9: Como avaliar a validade de recorrer a alternativas externas como um 

caminho diante de um não acordo? 
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3.3. A Posição Brasileira Diante do Impasse16 

Na opinião de Adhemar Bahadian, em 05 de abril de 2004, em entrevista a Janaína 

Figueiredo (2004e)17, o impasse era de difícil solução. Ele ressaltou que a ALCA 

surgiu como iniciativa dos Estados Unidos e devia ser analisada do ponto de vista da 

política externa comercial americana, que estava bem estruturada e dependia do 

Congresso. Para os Estados Unidos, a expansão de suas empresas em outros mercados 

era uma diretriz que permeava toda a negociação do país. Segundo Bahadian 

(Figueiredo, 2004e), também era importante entender que um dos braços centrais da 

ALCA eram as negociações de acesso a mercados, nas quais o Brasil buscava aumentar 

o seu acesso ao mercado americano reduzindo e eliminando tarifas. “O problema é que 

isso não interessa aos Estados Unidos. O que importa aos americanos é a criação de 

regras que sejam mais favoráveis a suas empresas, garantindo-lhes uma posição mais 

confortável nos países do continente. São regras que vão além das já negociadas na 

OMC, principalmente nas áreas de investimentos, propriedade industrial, compras 

governamentais e serviços” explicou o negociador (Figueiredo, 2004e).  

Segundo a sua análise, o impasse surgiu por um lado porque o MERCOSUL não 

admitiu modificar suas regras. Seus países integrantes não queriam aceitar regras além 

das já consolidadas e que estavam em conformidade com a OMC, que teriam um 

impacto negativo na política industrial de um país como o Brasil. Segundo Bahadian 

(Figueiredo, 2004e), a política de propriedade industrial, que protege patentes, entrou 

na OMC na Rodada Uruguai (1986-1994) por influência das grandes potências. Na sua 

origem, era dado a um inventor um monopólio por meio de patente, limitado no tempo, 

sempre defendendo que a sociedade fosse beneficiada pela fabricação de um 

determinado produto. Quando a questão entrou na OMC, perdeu-se a ênfase no 

benefício social. Um país acusado de não cumprir uma regra de propriedade industrial 

poderia ser punido na sua capacidade de exportação. Na ALCA, os países mais 

desenvolvidos queriam regras mais rígidas e favoráveis ao capital e não 

                                                 
16 Consenso e Dissensos Pós Puebla – Anexo IX. (Bastos, 2004: 54) 
 
17 Entrevista na íntegra no Anexo VIII. 
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necessariamente ao trabalho. “O Brasil não pode aceitar isso” afirmou Bahadian 

(Figueiredo, 2004e).  

Numa síntese Bahadian reconheceu a tensão presente nas negociações. Segundo ele, 

existiam dois pólos: acesso a mercados contra criação de regras. Nas ofertas do G-14 

percebeu-se que os produtos que mais interessavam ao Brasil, sobretudo em 

agricultura, só entrariam no processo de liberalização comercial num prazo superior a 

dez anos (Figueiredo, 2004e).  

O negociador brasileiro falou sobre o desequilíbrio entre as partes. Segundo ele, a 

estratégia dos Estados Unidos era dizer: "vocês deveriam fazer a ALCA porque terão 

acesso ao nosso mercado". Explica que durante algum tempo predominou essa ilusão, 

mas quando Celso Amorim assumiu o Ministério das Relações Exteriores, explica, os 

americanos foram indagados se estavam dispostos a negociar acesso a mercados. Na 

reunião de Trinidad e Tobago, em outubro de 2003, o governo americano admitiu que 

não poderia negociar o fim dos subsídios às exportações e à produção agrícola, nem 

regras antidumping, que eram de extrema importância para o Brasil. Por este motivo, 

foi proposto o respeito às sensibilidades de cada país, base do acordo fechado no 

encontro de ministros em Miami, de novembro de 2003 (Figueiredo, 2004e).  

Sobre o fracasso da estratégia iniciada em Miami, o representante brasileiro apontou 

para o surgimento de um fundamentalismo negociador. Segundo ele, os americanos e 

canadenses disseram que, não havendo regras em compras governamentais e 

investimentos, não haveria interesse em negociar acesso a mercados. Esse foi o 

impasse de Puebla, ocorrido em fevereiro de 2004, quando os países que integravam o 

G-14 afirmaram que teriam de reduzir suas ofertas porque o MERCOSUL 

teoricamente estaria reduzindo sua proposta sobre regras. O movimento do 

MERCOSUL, explicou Bahadian (Figueiredo, 2004e), foi propor três rodadas 

imediatas de acesso a mercados e melhorar sua oferta em bens industriais, agrícolas e 

serviços. “Mostramos disposição para negociar uma maior abertura em setores como 

finanças e telecomunicações. Essa argumentação provocou uma crise no G-14, que 

teve de calar a boca porque fizemos uma oferta sobre serviços”, citou Bahadian 

(Figueiredo, 2004e).  
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Sobre a posição do G-14, o co-presidente brasileiro acreditava que esses países não 

podiam assumir o que foi acertado em Miami. Primeiro porque a política externa 

americana tinha interesses claros, como a proteção da propriedade industrial. Segundo, 

porque a maioria dos países do continente, com exceção do MERCOSUL, tinha 

acordos com os Estados Unidos nos quais as regras sobre propriedade industrial eram 

mais rígidas do que as que seriam obtidas na ALCA. “Estes acordos eram como um 

Papai Noel de shopping: são magrinhos e carregam caixas de presentes vazias. Se os 

Estados Unidos aceitassem as demandas do MERCOSUL teriam de baixar o nível dos 

acordos já assinados ou enfrentar as queixas dos parceiros”, concluiu Bahadian 

(Figueiredo, 2004e). Ele acreditava que se criou um impasse de difícil solução. Para 

avançar nas negociações seria necessário respeitar Miami e realizar rodadas de acesso a 

mercados.  

Adicionalmente afirmou que a ALCA proposta pelos Estados Unidos era assimétrica. 

Segundo ele, ela não nos deu acesso real ao mercado americano de produtos agrícolas e 

propôs uma ampliação de regras que são difíceis para países como o Brasil. 

Finalmente, Bahadian (Figueiredo, 2004e) mencionou que a flexibilização deveria vir 

do G-14. O MERCOSUL fez propostas que viabilizariam Miami, enquanto o G-14 

somente apresentou propostas mais rígidas.  

Sem sentimentos de frustração, afirmou que foi possível tornar o jogo mais claro. “O 

que parecia ser uma grande perspectiva não é mais. Nós não destruímos a ALCA, 

fizemos uma proposta que tem base e se mostrou uma postura que preserva os 

interesses das partes. O problema é que um dia nos dizem que a casa é de palha e no 

outro, que é de cimento. Agora chegou a hora da verdade. Não sei qual será a resposta 

dos americanos, mas num ano eleitoral eles deverão decidir o que é melhor para seus 

interesses” conclui o embaixador brasileiro Adhemar Bahadian (Figueiredo, 2004e).  



49 

   
 

3.4. Os Acontecimentos Pós Impasse 

3.4.1. Influência das Eleições nos Estados Unidos 

Sob a pressão de tempo, com objetivo de acelerar a comunicação e as negociações, o 

Brasil recebeu em setembro de 2004 a visita do co-presidente americano Peter 

Allgeier. Nessa ocasião, em entrevista a Daniele Carvalho (2004), o embaixador norte-

americano para o Brasil John Danilovich afirmou que as conversas entre Brasil e 

Estados Unidos iriam perseguir normalmente, mas por conta das eleições presidenciais 

do seu país, realizadas em novembro de 2004, poderiam ocorrer atrasos. 

A reeleição de George W. Bush em novembro representou a continuidade da política 

da Casa Branca nas negociações no âmbito da ALCA.  

Mais tarde, John Danilovich, disse que, com a vitória de Bush assegurada, o governo 

americano se preparava para retomar as negociações para a criação da ALCA ainda em 

2004. Por outro lado afirmou considerar “humanamente impossível” cumprir o prazo 

de janeiro de 2005 para conclusão das conversas. (Oliveira e Goitia, 2004). 

Além do impasse de Puebla, pelo menos três razões pesaram na suspensão das 

negociações da ALCA. A primeira foi o próprio processo eleitoral americano, que 

levou o governo Bush a se voltar totalmente para a sua campanha. O segundo fator é 

que, desde 11 de setembro de 2001, com os atentados terroristas que atingiram os 

Estados Unidos, a América Latina perdeu ainda mais lugar na lista de prioridades dos 

americanos. E, em terceiro lugar, Brasil e Estados Unidos decidiram concentrar todos 

os esforços para destravarem, em julho último, a rodada da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), especialmente no que diz respeito à liberalização do comércio de 

agrícolas (Oliveira e Goitia, 2004). 

PROBLEMA 10: Como quebrar o impasse? 
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3.4.2. Pressão Americana para Proteção a Patentes 

O embaixador Adhemar Bahadian, no final de fevereiro de 2005, esteve em 

Washington, onde se encontrou com o outro co-presidente da ALCA, para tentar 

retomar as negociações, interrompidas em abril de 2004. 

Bahadian alertou, em entrevista a Luciana Rodrigues (2005), que as propostas que os 

Estados Unidos querem incluir na pauta criam risco inaceitável para o Brasil. Ele falou 

sobre a estratégia americana de obter na ALCA concessões em propriedade intelectual 

que não conseguirá na Organização Mundial do Comércio (OMC) e alertou sobre a 

ameaça que isso representava para a produção de genéricos e a política de saúde 

pública do Brasil.  

A proposta brasileira de negociação 4+118 foi rejeitada, porque os americanos 

insistiram que não podiam negociar acesso a mercados sem que alguns capítulos sobre 

regras fossem claramente definidos, retomando a questão de propriedade industrial.  

O processo histórico do impasse da propriedade intelectual iniciou-se na reunião de 

Miami, em 2003, quando os trinta e quatro países chegaram a um acordo de que a 

ALCA deveria ser negociada em dois níveis: um conjunto comum aplicável a todos e 

uma série de acordos plurilaterais. Mas, ao transpor para o papel esse acordo político, 

os americanos afirmaram que, em contrapartida, queriam que as regras fossem mais 

profundas do que na OMC. O Brasil posicionou-se em não aceitar, em propriedade 

intelectual, compromissos além dos já aceitos na OMC. Os americanos argumentaram 

que, em nome do combate à pirataria19, seria necessário ir além (Rodrigues, 2005).  

O co-presidente brasileiro relatou que, neste ponto os americanos propuseram, entre 

outras coisas, retaliações cruzadas: uma queixa americana sobre pirataria no Brasil 

poderia levar à retaliação em exportações brasileiras de qualquer área. Para o Brasil, 

                                                 
18 Proposta do Ministro Brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, visando uma negociação entre os 
quatro países integrantes do MERCOSUL e os Estados Unidos. 
 
19 “Ato de copiar ou reproduzir, sem autorização dos titulares, livros ou impressos em geral, gravações de som 
e/ou imagens, marcas ou patentes, software etc., com deliberada infração à legislação autoral.” (Houaiss, 2001). 
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isso tornaria o comércio muito mais distorcido. Além disso, os americanos têm 

proposto e têm conseguido, em seus acordos bilaterais com Cingapura, Austrália, Chile 

e outros países, mecanismos que vêm reforçando, muito além do que existe na OMC, 

regras de propriedade industrial que protegem a indústria farmacêutica, ampliando o 

prazo das patentes e impedindo os fabricantes de genéricos de iniciar sua produção 

antes do fim da patente (Rodrigues, 2005).  

Os americanos também queriam impedir o acesso, que os fabricantes de genéricos têm 

após o fim da patente, aos testes feitos pelo medicamento de marca. Na prática, isso 

tornaria o prazo de proteção muito maior, acarretando impacto imediato à saúde 

pública brasileira, aumentando de maneira unilateral os benefícios do capital, sem 

aumentar os benefícios da sociedade que dá essa proteção monopolista trazida pela 

patente, apontou Bahadian (Rodrigues, 2005).  

Essas propostas não foram, de fato, apresentadas na ALCA, porque naquela fase inicial 

do acordo comum não teriam cabimento, mas o que estava em discussão abriu uma 

janela. Os americanos já tinham começado a afirmar que era necessário discutir regras 

de propriedade industrial que pudessem ir além da OMC. 

PROBLEMA 11: Como gerar uma proposta com uma abordagem de ganhos mútuos? 

3.4.3. Reavaliação da Participação Brasileira 

O embaixador Adhemar Bahadian, no final de fevereiro de 2005, esteve em 

Washington, onde se encontrou com o outro co-presidente da ALCA, para tentar 

retomar as negociações, interrompidas em abril de 2004. 

O embaixador brasileiro disse que “não vale a pena conseguir um aumento de cotas, 

porque não se trata de reduzir a tarifa a zero em determinados produtos, em troca de 

sua política industrial, de sua autonomia de proteção da saúde pública. Isso terá um 

impacto na Previdência Social, com custos de remédios altos, é uma bola de neve. Não 

é como se diz que exista um eventual viés ideológico, antiamericanista. Trata-se de 

vermos vantagens e desvantagens” (Rodrigues, 2005). 
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A OMC tem restringido o direito de patente de medicamentos. Para os Estados Unidos, 

Doha (a Rodada de Doha, da OMC) e ALCA têm hoje diferentes facetas. Se em Doha 

eliminou-se das negociações uma agenda com compras governamentais e propriedade 

intelectual, isso continua na ALCA. Interessa aos Estados Unidos ter pelo menos nas 

Américas regras que eles não conseguiram fazer, neste momento, no âmbito 

multilateral, explicou Bahadian (Rodrigues, 2005). 

Considerando que os Estados Unidos são o maior mercado para os produtos industriais 

brasileiros, o embaixador brasileiro e o ministro Celso Amorim propuseram passar à 

negociação de acesso a mercado. Até então, trabalhou-se só no campo das hipóteses e 

ninguém sabia se haveria realmente abertura de mercado. Os últimos dois anos 

serviram para mostrar que há um desnível muito grande entre a retórica de livre 

comércio e a realidade deste acordo, que é muito menos aberto, muito menos livre 

comércio e muito mais de concentração de regras muito discutíveis, para dizer o 

mínimo (Rodrigues, 2005).  

O co-presidente brasileiro afirmou não estar pensando em romper negociações. Disse 

estar trabalhando na co-presidência com o objetivo de chegar a um acordo. Porém, 

num cenário em que não se chegue a um consenso, as alternativas estarão sendo 

seguidas: os acordos do MERCOSUL com os países da América do Sul, com a União 

Européia, e Doha (Rodrigues, 2005).  

3.4.4. Discussão Sobre a ALCA Sai da Pauta Brasileira 

Conforme Jungblut e Passos (2005), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou 

que retirou da pauta de discussões do governo a criação da ALCA, ressaltando que isso 

foi feito “sem precisar brigar” com os Estados Unidos e a União Européia, e ressaltou 

que eles são importantes parceiros individuais do Brasil.  

A afirmação de que a ALCA não consta das preocupações do seu governo, contra a 

posição anterior de que apenas não era prioritária, foi feita em 20 de abril de 2005, 

durante discurso na abertura do encontro da Organização Regional Interamericana de 

Trabalhadores (ORIT). Estavam presentes os sindicalistas do continente, incluindo os 
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da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Força Sindical, refratários à 

consolidação da ALCA.  

Surpreendido pela declaração de Lula, o governo dos Estados Unidos fez um apelo 

para que o Brasil cumprisse a palavra empenhada. O porta-voz do Escritório de 

Comércio da Casa Branca, Richard Mills, afirmou: “Como co-presidentes da ALCA, 

nós compartilhamos uma responsabilidade que assumimos perante os nossos parceiros 

hemisféricos de liderar as negociações, e é importante que façamos isso”.  

Depois de consultar a direção agência federal, que conduz as negociações da ALCA 

em parceria com o Brasil, Mills afirmou, segundo Jungblut e Passos (2005), que “Nós 

continuamos a querer alcançar as metas da ALCA, e esperamos que o Brasil continue 

trabalhando conosco”. 

 O presidente Lula defendeu a idéia de fortalecer o MERCOSUL, criando a 

Comunidade Sul-Americana de Nações. Segundo o presidente, o objetivo foi 

estabelecer um “novo padrão de relacionamento entre os países da América do Sul” 

para evitar que a região “ficasse dependente” dos Estados Unidos e da União Européia. 

Lula disse também que o Mercosul estava prestes a construir uma aliança com a UE, e 

que deveria cada vez mais englobar países da América do Sul, além de fechar acordos 

com nações e blocos de outros continentes (Jungblut e Passos, 2005).  
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4. INSTRUMENTOS TEÓRICOS E TÉCNICAS APLICÁVEIS NAS SITUAÇÕES E 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA EVOLUÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES DA 

ALCA 

Considerando as situações e problemas identificados na evolução das negociações da 

ALCA, a literatura sobre negociações complexas apresenta diferentes abordagens, 

instrumentos e técnicas aplicáveis no contexto estudado. 

Nessa pesquisa, haverá necessidade de uma abordagem sobre gestão das negociações que 

acarrete o entendimento de fases, elementos presentes nas negociações, formas de 

negociar, como tratar conversas difíceis e como lidar com o público contrariado. 

Ainda será necessário conhecer as diversas dimensões referentes às negociações no sentido 

da avaliação dos conflitos, da busca conjunta de dados e do dilema entre colaborar ou 

competir, explicado pela Teoria dos Jogos. 

Ao final, as abordagens para a construção de consenso serão analisadas no sentido da 

sobreposição de barreiras mentais, dos ganhos mútuos, das técnicas para quebra de 

impasses e do uso da tecnologia a favor das negociações. 

4.1. Processos de Gestão das Negociações 

Negociação e conflito formam um binômio comum. Em toda parte, onde há 

relacionamentos humanos, o conflito está presente. “Um número cada vez maior de 

ocasiões requer negociação; o conflito é uma indústria em crescimento. Todos querem 

participar das decisões que lhe afetam; um número cada vez menor de pessoas aceita 

decisões ditadas por outrem” (Fisher et al, 1994: 15). 

Em todo o mundo, necessidades de diversas ordens, política, econômica e emocional, 

movimentam indivíduos e organizações para a mesa de negociações na busca por 

encontrar maneiras de resolver suas discordâncias e diferenças de pontos de vista.  

A negociação é a possibilidade de se fazer algo melhor por meio de uma ação conjunta 

(Lax e Sebenius, 1987). Ao buscar administrar e resolver as diferenças os envolvidos nas 
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negociações procuram estabelecer procedimentos que atendam aos interesses das partes, 

minimizando o desgaste e os gastos desnecessários. 

Sendo assim, estudar processos de gestão de negociações torna-se importante para este 

trabalho, no contexto das negociações e conflitos da ALCA. Eles irão colaborar com a 

reflexão sobre a situação de negociação, com a antevisão de comportamentos próprios e o 

das outras partes, na criação de uma visão realista da situação e na análise da melhor 

abordagem para a condução do processo. 

Como forma de aproximação do problema de gestão de processos de negociação, é 

proposto aqui o uso da Matriz de Negociações Complexas, modelo esquemático capaz de 

reunir importantes conceitos. Nesta matriz, inicialmente apresentam-se quatro fases de 

uma negociação (Duzert et al, 2005), os elementos de uma negociação (Duzert et al, 2005; 

Fisher et al, 1994) e as possíveis formas de negociar segundo diversos autores.  

 

Figura iii. Matriz de Negociações Complexas, Duzert et al (2005) e Fisher et al (1994). 
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Adicionalmente ao estudo de processo de gestão de negociações, serão analisadas técnicas 

para gestão de conversas difíceis (Patton et al, 2000; Watkins, 2004) e formas para lidar 

com público contrariado (Susskind e Field, 1997). 

4.1.1. Gestão de Negociações Complexas 

Segundo Yann Duzert et al (2005), na busca por consenso, processos de negociações 

complexas ficam caracterizados quando: estão presentes múltiplas partes e interesses; 

existem grandes divergências a serem superadas; o processo de tomada de decisão não 

é trivial; não existe pessoa ou grupo para tomar decisões unilaterais; nenhuma pessoa 

ou grupo tem conhecimento adequado e informações para fazer uma decisão justa e, 

finalmente, quando forte cooperação e apoio entre as partes tornam-se fatores críticos 

na busca por decisões integradas e elegantes. 

Como uma forma de lidar com as diversas questões e simplificar as negociações 

complexas, Iklé (1981) propõe a segmentação de itens, a fim de produzir sub-

negociações, de forma que a própria separação promova uma canalização de foco e 

fluxo decisório nas questões em pauta. Negociar itens mais simples e fáceis nas 

rodadas iniciais de negociações pode estimular posteriormente os negociadores a 

fazerem maiores concessões ao resolver os itens mais difíceis. Com a mesma idéia de 

segmentação, o autor ressalta a importância da formulação de pacotes de negociação 

com itens relacionados. 

De outra forma, um processo de negociação complexa com vistas a ganhos mútuos 

pode ser entendido através de quatro etapas ou fases: a fase de preparação, a fase de 

criação de valor, a fase de distribuição de valor e a fase de execução ou implementação 

(Duzert et al, 2005). 

Encontra-se no quadro a seguir, um resumo das atividades principais para cada uma 

das fases de estruturação de um processo de negociação complexa. 
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FASE 1

PREPARAÇÃO

Definição clara da equipe e atribuições
FASE 2

CRIAÇÃO DE VALOR

Identificação dos interesses próprios e 
dos das outras partes;

Exploração dos interesses de todas as 
partes;

FASE 3

DISTRIBUIÇÃO DE VALOR

Estabelecimento da própria MAANA e 
avaliação do potencial de sua melhoria; Suspensão de críticas; Desenvolvimento de um clima de mútua 

confiança;

FASE 4

IMPLEMENTAÇÃO

Estudo de faixas de definição da ZOPA; Adiamento de impasses;
Discussão e definição de padrões e 
critérios para distribuição do valor 

criado;

Montagem de acordos sobre o 
monitoramento e controle das decisões 

tomadas;

Estudo de alternativas e sugestões para 
ganhos mútuos.

Criação, sem compromissos, de opções 
para aumento do valor disputado;

Utilização de elementos neutros na 
sugestão de alternativas para a 
distribuição do valor criado;

Desenvolvimento de aspectos que 
facilitem a sustentação dos acordos;

Adoção de mediadores neutros para a 
melhoria da comunicação.

Elaboração de acordos inter-
referenciados que se reforcem 

mutuamente.

Alinhamento de incentivos e controles 
organizacionais;

Melhoria do relacionamento;

Previsão de utilização de elementos 
neutros em situações de disputa.

 

Figura iv. Fases da Negociação, Duzert et al (2005). 

Durante a fase de PREPARAÇÃO, os negociadores dedicam tempo para desenvolver 

aspectos que poderão servir como diferenciais durante a negociação na qual pretendem 

se envolver. A meta geral nesta fase é elaborar a melhor antevisão possível sobre 

necessidades, objetivos, moedas de troca, autonomia, alternativas, opções, possíveis 

conflitos e interesses comuns que estarão presentes nas rodadas de negociação. É 

durante essa fase que serão estudados contextos e serão estabelecidos padrões para 

entendimento entre as partes. Atividades típicas da fase de preparação são: Definição 

clara da equipe e atribuições; Identificação dos interesses próprios e dos das outras 

partes; Estabelecimento da própria MAANA20 e avaliação do potencial de sua 

                                                 
20 MAANA: Melhor alternativa à negociação de um acordo; tradução do termo em inglês BATNA: Best 
alternative to negotiated agreement (Fisher et al 1994: 17). 
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melhoria; Estudo de faixas de definição da ZOPA21; Estudo de alternativas e sugestões 

para ganhos mútuos. 

 

Figura v. Zona de Possível Acordo, Mnookin et al (2000). 

Analisando-se o histórico inicial das negociações da ALCA, o processo reparatório 

ocorreu no período de 1994 a 1998 com o interesse mútuo dos países participantes de 

unir as economias das Américas em uma única área de livre comércio. Como visto, as 

equipes iniciais de trabalho foram estabelecidas em doze grupos com a atribuição de 

examinar as medidas relacionadas com o comércio com vistas a definir os possíveis 

enfoques das negociações. As definições das MAANA e diferenciais durante a 

negociação, couberam a cada equipe individual de cada país ou bloco coligado. As 

sugestões para ganhos mútuos foram na direção da elevação dos níveis de vida, da 

melhora das condições de trabalho dos povos das Américas e da melhor proteção do 

meio ambiente. 

Nessa fase preparatória, problemas do tipo “Como gerir as diferenças de interesses em 

uma negociação complexa?”22 têm espaço para serem trabalhados. No caso do impasse 

que antecedeu a Reunião Ministerial do Chile, no início de 2004, opções sobre a 

participação dos países em torno da chamada ALCA “Light” poderiam ter sido melhor 

                                                 
21 ZOPA: Zone of possible agreement (Mnookin et al. 2000: 19). 
 
22 Problema 1 
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desenvolvidas de forma a criar um equilíbrio entre as partes e propiciar o 

desenvolvimento da fase de criação de valor na negociação. 

Durante a fase de CRIAÇÃO DE VALOR, o relacionamento entre as partes é o foco 

dos trabalhos. Preconiza-se nesta fase a suspensão de críticas e a desvalorização das 

diferenças de forma a criar um clima positivo para a negociação. Nesta fase são 

afirmados valores e são desenvolvidas visões comuns, bem como, é nela que se origina 

o dilema entre competir e cooperar. Maior será o valor criado na medida em que haja 

um compartilhamento pertinente de visões e informações. Algumas atividades comuns 

desta etapa são: Exploração dos interesses de todas as partes; Suspensão de críticas; 

Adiamento de impasses; Criação, sem compromissos, de opções para aumento do valor 

disputado; Adoção de mediadores neutros para a melhoria da comunicação. 

Com o progresso das negociações da ALCA, a fase de CRIAÇÃO DE VALOR ficou 

caracterizada pela promoção do diálogo com a sociedade civil, no sentido da 

exploração do interesses de todas as partes. Um compromisso de assistência técnica às 

economias menores contribuiu para o aumento de visão sobre as opções o valor 

disputado nas negociações. Com relação ao comércio, recomendações relativas aos 

métodos e modalidades para as negociações foram formalizados, na intenção de 

servirem como ferramentas mediadoras e como referências para comunicação. Nesta 

fase, críticas e impasses não assumiram o plano principal das negociações. 

Durante a fase de DISTRIBUIÇÃO DE VALOR, a declaração de compromissos toma 

lugar de grande importância, uma vez que o nível de confiança entre as partes faz 

influência direta sobre a forma de compartilhamento e distribuição dos valores criados 

na fase anterior. O dilema entre competir e cooperar assume sua forma maior. O uso de 

padrões surge como uma opção importante no momento da divisão, eles permitem 

explicitar o ganho que as partes obterão após o processo de distribuição. Tipicamente 

são trabalhados os seguintes pontos: Desenvolvimento de um clima de mútua 

confiança; Discussão e definição de padrões e critérios para distribuição do valor 

criado; Utilização de elementos neutros na sugestão de alternativas para a distribuição 

do valor criado; Elaboração de acordos inter-referenciados que se reforcem 

mutuamente. 
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No caso da ALCA, um forte exemplo de declaração de compromissos foi a chamada 

ALCA “Light”, definida em novembro de 2003, com o objetivo equilibrado de 

compartilhamento e distribuição dos valores criados da fase anterior. Nesse momento a 

conformidade com a Organização Mundial do Comércio (OMC) foi definida como um 

padrão. Por outro lado, acordos setoriais inter-referenciados não foram desenvolvidos. 

O dilema entre competir e cooperar não foi resolvido e o clima de mútua confiança 

ficou ameaçado.  

Finalmente, durante a fase de EXECUÇÃO, os acordos são implementados e passam a 

ser discutidos e criados os mecanismos de monitoração e de controle para os acordos 

estabelecidos. A conformidade e o tempo são fatores preponderantes a serem 

considerados. As relações de longo prazo se baseiam na experiência obtida nesta fase, 

daí a importância do desenvolvimento de mútua confiança. Seus pontos importantes 

são: Montagem de acordos sobre o monitoramento e controle das decisões tomadas; 

Desenvolvimento de aspectos que facilitem a sustentação dos acordos; Alinhamento de 

incentivos e controles organizacionais; Melhoria do relacionamento; Previsão de 

utilização de elementos neutros em situações de disputa. 

No cenário da ALCA a fase de IMPLEMENTAÇÃO fracassou em função do impasse 

iniciado na fase de DISTRIBUIÇÃO DE VALOR. 

Aplicado no contexto da ALCA23, o quadro resumo das fases de estruturação do 

processo de negociação complexa, assume a seguinte forma: 

                                                 
23 Vide Anexo III: Negociações da ALCA – Linha do Tempo 
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FASE 1

PREPARAÇÃO

Período de 1994 a 1998
FASE 2

CRIAÇÃO DE VALOR

interesse mútuo dos países participantes 
de unir as economias das Américas em 

uma única área de livre comércio
Período de 1998 a 2002

FASE 3

DISTRIBUIÇÃO DE VALOR

doze grupos com a atribuição de 
examinar as medidas relacionadas com o 

comércio com vistas a definir os 
possíveis enfoques das negociações

diálogo com a sociedade civil para 
exploração de interesses Período de 2002 a 2004

FASE 4

IMPLEMENTAÇÃO

definições das MAANA e diferenciais 
durante a negociação realizadas por 
cada equipe individual de cada país

assistência técnica às economias 
menores

ALCA “Light”, definida em novembro 
de 2003, com o objetivo equilibrado de 

compartilhamento e distribuição dos 
valores

Período de 2004 a 2005

sugestões para ganhos mútuos foram na 
direção da elevação do para elevar os 

níveis de vida, melhorar as condições de 
trabalho dos povos das Américas e 
proteger melhor o meio ambiente

recomendações relativas aos métodos e 
modalidades para as negociações foram 
formalizados, na intenção de servirem 
como ferramentas mediadoras e como 

referências para comunicação

Organização Mundial do Comércio 
(OMC) foi definida como um padrão de 

conformidade
IMPASSE

críticas e impasses não assumiram o 
plano principal das negociações

acordos setoriais inter-referenciados 
não foram desenvolvidos

o dilema entre competir e cooperar não 
foi resolvido o um clima de mútua 

confiança ficou ameaçado

 

Figura vi. Fases da Negociação no Contexto da ALCA, adaptado de Duzert et al (2005). 

4.1.2. Dez Elementos Presentes nas Negociações 

Dez elementos da negociação, compostos por sete elementos propostos por Fisher e 

seus colegas (1994), acrescidos de mais três elementos propostos pelo professor Yann 

Duzert et al (2005), irão colaborar com o processo de gestão das negociações. A 

identificação minuciosa, o destaque e a análise detalhada desses elementos, em um 

processo sistematizado de preparação para negociações complexas, poderá ajudar a 

reduzir riscos e ampliar a visão de contexto, bem como, as possibilidades de sucesso.  
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Cada elemento da negociação estará mais presente em determinadas fases da Matriz de 

Negociações Complexas, porém todos poderão ser, com alguma intensidade, 

observados em todas as fases.  

Seguem suas descrições acompanhadas de exemplos no contexto das negociações da 

ALCA: 

(i) Interesses: Interesses são diferentes das posições. As posições podem ser traduzidas  

como as exigências das partes. Sustentando as posições estão sempre os interesses, que 

são os motivadores das partes engajadas nas negociações. As negociações ocorrerão 

sempre na tentativa de satisfazê-los ou amenizá-los, sendo que os interesses podem ser: 

necessidades, preocupações, esperanças, os desejos e temores. Melhor será o negócio 

quanto mais o seu acordo satisfizer os interesses das partes. “Todo negociador tem dois 

tipos de interesses: na substância e na relação. Todo negociador quer chegar a um 

acordo que satisfaça seus interesses substantivos. É por isso que se negocia. Além 

disso, o negociador também tem interesses em seu relacionamento com o outro lado” 

(Fisher et al, 1994: 15).  

Iklé (1981) comenta a diferença entre “interesses comuns” e “interesses diferentes”. Os 

interesses comuns aproximam, enquanto os interesses diferentes tendem a afastar as 

partes. Os interesses comuns aproximam, uma vez que somente através dessa 

aproximação as partes poderão atender total ou parcialmente sua demanda. Ele ainda 

lembra que, entre os interesses comuns, existirão aqueles que são “idênticos” e aqueles 

que são “complementares”. Quando existem interesses comuns e idênticos, as partes 

poderão ter posições antagônicas e irão compartilhar um mesmo objeto ou o benefício 

de um mesmo acordo, sendo obrigados a discutir previamente sobre as preferências 

relacionadas ao objeto ou sobre a divisão de custos e ganhos do acordo. Na presença de 

interesses comuns e complementares o grau de antagonismo será menor, trata-se da 

situação típica das trocas de valores ou objetos diferentes. 

No caso brasileiro, os interesses giraram em torno da quebra de barreiras comerciais 

para a entrada de produtos brasileiros no mercado norte-americano e canadense, tais 

como aço, calçados, têxteis, suco de laranja, fumo e açúcar. Segundo relatório Chaire 
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Mercosur (2005), tanto o Brasil quanto o MERCOSUL mantinham o interesse 

fundamental em um alto nível de acesso em agricultura, focado em um total acesso ao 

mercado para produtos industriais e de consumo. Do outro lado, os Estados Unidos 

sustentam interesses na abertura dos setores de serviços, investimentos e compras 

governamentais do Brasil e do MERCOSUL, além de impor regras sobre propriedade 

intelectual. 

Diante desse cenário de resistência entre os blocos frente aos interesse da outra parte, a 

posição das partes foi a de impasse, criado em torno da tensão entre os interesses de 

acesso a mercados contra a criação de regras24. Em Puebla, em fevereiro de 2004, 

americanos e canadenses posicionaram-se de forma condicional: “não havendo regras 

em compras governamentais e investimentos, não haveria interesse em negociar acesso 

a mercados” (Figueiredo. 2004e), ficando o Brasil e MERCOSUL sem movimentos de 

concessões. 

 

Figura vii. Interesses diante do impasse. 

                                                 
24 “Quando você se compromete a determinado curso de ação, tal compromisso altera sua percepção e avaliação, 
força-o a tomar decisões irracionais para administras as impressões dos outros e leva-o a entrar na espiral da 
escalada competitiva” (Bazermane Neale, 1995: 30). 
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O movimento através de concessões ficou prejudicado e o ponto de equilíbrio entre 

interesses não atingido. De um lado a flexibilização brasileira, através da oferta sobre 

serviços, e do outro a rigidez americana diante da na liberação dos mercados, em 

especial o relativo à agricultura. 

(ii) Opções: Opções constituem a totalidade de possibilidades pelas quais as partes 

podem tecnicamente chegar a um acordo. Fisher e seus colegas (1994) sugerem criar 

uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. Eles defendem que as 

opções, expostas por ambas as partes e sem compromissos, podem ampliar as vias do 

acordo. Um acordo será melhor se esse derivar da melhor entre muitas opções, 

principalmente se explorar todo o potencial de ganho mútuo possível.  

O Brasil, diante das dificuldades de acordo, defendeu a opção de um acordo 

denominado ALCA “Light”. Neste acordo o acesso a mercados ficaria no primeiro 

nível de negociações, e seria obrigatório para todos os integrantes da ALCA. Os 

demais pontos ficariam para um segundo nível de acordo, onde seriam reunidos os 

itens que seriam negociados opcionalmente pelos países. Opção que não foi bem 

recebida pelos americanos. 

(iii) Alternativas: Alternativas são as possibilidades de caminho que cada parte tem 

comparação ao acordo em negociação. O acordo negociado sempre poderá ser 

comparado às alternativas possíveis fora da negociação. A MAANA será a melhor 

alternativa à negociação de um acordo. Fisher e seus colegas (1994) recomendam 

conhecer a MAANA da outra parte e desenvolver ao máximo a própria MAANA, uma 

vez que ambas condicionaram o equilíbrio de poder entra as partes. “Quanto melhor 

sua MAANA, maior o seu poder” (Fisher et al, 1994: 122).  

Para Lax e Sebenius (1986), durante a fase de preparação de uma futura negociação, 

um lado deve buscar favorecer o acordo para si mesmo, piorando as alternativas da 

outra parte a ele. 

Na posição brasileira, durante o impasse de 2004, a melhor alternativa passou a ser 

negociar com a União Européia, quando o governo brasileiro decidiu se empenhar ao 
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máximo para fechar um acordo comercial pendente. O Brasil preparou uma oferta para 

ser apresentada aos europeus, juntamente com os seus parceiros do MERCOSUL, no 

dia 15 de abril de 2004. Adicionalmente a China e a Índia constituem mercados 

importantes para o Brasil. A alternativa americana passou a ser dar ênfase na 

negociação de acordos regionais25 e, principalmente, nos acordos bilaterais. 

 

 

Figura viii. MAANA, Brasil e Estados Unidos. 

Na figura, a MAANA localiza-se na origem dos eixos, que corresponde ao ponto de 

não-acordo. 

Respondendo a pergunta de pesquisa sobre como avaliar a validade de recorrer a 

alternativas externas como um caminho diante de um não acordo26, pode-se ressaltar 

que o desenvolvimento de alternativas bem estruturadas e consistentes, aumenta o 

                                                 
25 Acordo EUA-América Central passa na Câmara. O Globo, Rio de Janeiro, 29 jul. 2005. Caderno de Economia, 
p.51. “A Câmara de Representantes dos EUA aprovou, com 217 votos contra 215, o acordo que cria a área de 
livre comércio entre países da América Central, o CAFTA (Central América Free Trade Area). (...) O acordo 
elimina as tarifas de exportações dos Estados Unidos para a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicarágua e República Dominicana.”  
 
26 Problema 9 
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poder das partes nas negociações. Fisher et al (1994: 122) ratificam a validade da 

busca por alternativas: “o poder relativo de negociação de duas partes depende, 

primordialmente, de quão atraente para cada uma delas é a opção de não chegar ao 

acordo.” Sendo assim, o estabelecimento da própria MAANA durante a fase de 

preparação de uma negociação, torna-se mais que válido, torna-se uma necessidade 

estratégica. 

(iv) Legitimidade: Legitimidade, ou padrões se refere à percepção de justiça sobre o 

acordo negociado. Envolve padrões de equilíbrio e os conceitos de equidade e justiça, 

que auxiliam na avaliação de uma opção em discussão. Irá basear-se em referenciais 

externos representados por leis, regulamentos, políticas e princípios e suportará a 

avaliação de opções de critérios eqüitativos válidos para todas as partes.  

Na ALCA o Comitê Tripartite proporcionou apoio analítico, gerando informações 

técnicas e financeiras que suportaram o processo de tomada de decisão, principalmente 

pelas economias menores do Hemisfério. 

Citando um outro exemplo, no início das negociações da ALCA em 1998, ocorreu a 

busca por legitimidade entre os Chefes de Estado e de Governo participantes que 

estabeleceu que o processo de negociações da ALCA seria equilibrado, amplo e 

congruente com a Organização Mundial do Comércio (OMC) e constituiria um 

comprometimento único e transparente que levaria em conta as diferenças nos níveis 

de desenvolvimento e tamanho das economias das Américas a fim de facilitar a plena 

participação de todos os países. 

(v) Compromissos: Os compromissos ou concessões são movimentos, declarações 

verbais ou escritas sobre o que uma das partes fará ou deixará de fazer no processo de 

negociação, no sentido do acordo. Os compromissos podem ocorrer durante todo o 

processo de uma negociação, do início ao fim. Um acordo será mais sustentável 

quando este estiver baseado em compromissos e concessões bem estruturadas, de 

forma a serem implementáveis, duráveis, mutuamente entendidas por aqueles que as 

forem cumprir e verificáveis, quando necessário.  
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Nas preparações do acordo da ALCA, ficou claro o compromisso de que as 

negociações deveriam visar a contribuir para elevar os níveis de vida, melhorar as 

condições de trabalho dos povos das Américas e proteger melhor o meio ambiente. 

Em outro momento, a falta de compromisso nas negociações representou falta de 

garantias. A falta de compromisso dos Estados Unidos com a eliminação das tarifas 

ficou evidente no episódio do entrave em torno da colocação da “cláusula de escape”, 

cláusula flexível que deixava suas decisões futuras em aberto. Na ocasião, o Brasil 

temeu uma mudança de posições diante da possibilidade de inclusão de disposições 

adicionais, depois de já ter sido alcançado um acordo. 

(vi) Comunicação: O elemento comunicação está relacionado com a capacidade das 

partes de explicitarem e entenderem as idéias e propostas das outras partes. Uma boa 

qualidade da comunicação em uma negociação implicará diretamente na eficiência do 

processo. Na comunicação de alta qualidade, as mensagens entendidas pelos receptores 

não se deturpam, promovendo um mútuo entendimento entre os negociadores, mesmo 

diante de uma discordância ou impasse. Uma comunicação de alta qualidade irá 

facilitar o processe de interação entre as partes em negociação, minimizando os custos 

inerentes do processo de tomada de decisão, seja para chegar ao acordo ou desistir 

dele.  

Um exemplo marcante de tratamento da comunicação ocorreu em Buenos Aires, em 

março de 2004. Numa tentativa de melhorar o processo de comunicação, criando 

entendimento mútuo e aumentando a eficiência do processo, os doze países que 

participaram das conversas informais, solicitaram que os co-presidentes do Brasil e 

Estados Unidos elaborassem em Washington um documento a ser debatido no encontro 

de negociadores da ALCA em 31 de março, em Buenos Aires. Esse texto aprovado 

seria levado à reunião de Puebla em 22 de abril. 

(vii) Relacionamento: O item relacionamento diz respeito ao modo como as partes 

interagem. A busca por melhoria do relacionamento pode ser uma prioridade nas 

rodadas de negociação, pois as negociações mais importantes são aquelas com pessoas 

ou instituições com quem já negociamos antes e voltaremos a negociar no futuro. A 
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constante troca de interlocutores, com quebra de relacionamentos, pode ameaçar os 

resultados de um processo de negociação. Em geral, um forte relacionamento de 

trabalho propicia às partes formas positivas para negociar suas diferenças. Como ideal, 

as rodadas de negociação devem aumentar a capacidade das partes de trabalharem 

juntas, já que um relacionamento positivo propicia abordagens sobre conflitos e 

disputas de forma mais fácil e predispõe os envolvidos a uma busca conjunta por 

soluções. Por outro lado, Fisher e seus colegas (1994: 26) alertam: “Qualquer 

negociação primordialmente voltada para o relacionamento corre o risco de produzir 

acordos malfeitos”.  

Salacuse (1998), estudando metas prioritárias nas negociações, após sua pesquisa com 

310 pessoas de diferentes nacionalidades, concluiu que quando se trata de estabelecer 

um contrato ou aprimorar e estruturar o relacionamento, 67% dos brasileiros contra 

54% dos americanos relatam preferir contratos. Mesmo assim, o episódio do ultimato 

ao Brasil e MERCOSUL, emitido através de carta pelo G-14 liderado pelos Estados 

Unidos, representou uma baixa priorização desse elemento por parte dos Estados 

Unidos, abrindo um largo caminho para o impasse. 

 (viii) Tempo: Diz respeito à apropriação e ao uso estratégico do tempo no processo de 

negociação. O tempo é um recurso muito importante para os negociadores. Diferentes 

negociadores utilizam o tempo de forma diferente em situações diferentes, acelerando 

ou retardando movimentos e ações no sentido de obter efeitos positivos no processo de 

satisfação dos seus interesses. Como na física, onde o tempo pode ser determinado pela 

relação entre espaço e velocidade, a necessidade maior ou menor do tempo nas 

negociações dependerá do grau de antagonismo inicial entre as partes e da agilidade 

observada nas trocas de concessões no sentido do acordo. 

O elemento tempo pode apresentar-se de forma vantajosa, quando dá chance a uma 

maior exploração das fases de preparação e implementação, permitindo o aumento da 

produtividade da negociação. Por outro lado, quando insuficiente ou mal administrado, 

aumentará os riscos de decisões equivocadas e impasses. 
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Ainda com relação ao tempo, as negociações podem transcorrer de forma contínua ou 

cíclica. Uma negociação que se apropria do tempo de forma contínua, ou seja, que se 

apresenta em somente uma rodada de negociações, terá menos oportunidade para 

avaliações e aumentará os riscos envolvidos.  

O fator tempo esteve presente nas negociações da ALCA dede o seu início, quando 

foram fixados prazos para a conclusão e implementação do Acordo que deveria estar 

concluído, o mais tardar, em janeiro de 2005 para entrar em vigor até, no máximo, 

dezembro de 2005.  

No caso da ALCA, as negociações transcorreram em forma de ciclos, havendo chances 

para uma abordagem progressiva baseada em reavaliações e análises durante os 

períodos entre eventos. Por outro lado, com a pressão do esgotamento do tempo, a 

ameaça de não cumprimento do prazo inicialmente estipulado serviu, até certo ponto 

inutilmente, para pressionar o processo de busca de acordo. 

(ix) Conformidade: Diz respeito à aderência legal dos contratos relativos aos acordos 

a serem implementados. As leis pertinentes ao ambiente onde a negociação se dá 

devem ser observadas e respeitadas, de forma que a implementação ou sustentação dos 

acordos firmados não entre em risco. Respondendo a pergunta “Como o elemento 

conformidade pode ser tratado de forma a facilitar a implementação de acordos?”27, na 

fase de preparação das negociações, a flexibilização de leis e normas pode ser uma 

estratégia para facilitar a implementação de acordos futuros. 

Lattes (1997) ressaltou o elemento conformidade, quando afirmou que o primeiro 

aspecto que se afigura importante, na preparação para as negociações da ALCA, é o 

pleno respeito às regras da OMC. 

Um exemplo de discussão sobre conformidade pode ser observado no episódio em que 

Estados Unidos e Brasil discutem sobre propriedade intelectual, quando os americanos 

afirmaram que queriam que as regras fossem mais profundas do que na Organização 

Mundial do Comércio (OMC), argumentando que, em nome do combate à pirataria, 

                                                 
27 Problema 2 



70 

   
 

seria necessário passar a um ponto além. Na ocasião, o Brasil posicionou-se em não 

aceitar compromissos além dos já aceitos na OMC. Neste caso, sem um referencial de 

mútuo entendimento, o aspecto conformidade de um possível acordo ficaria ameaçado. 

(x) Contexto: Cenário político, econômico, social, ambiental, comercial, entre outros, 

onde se desenvolve a cena negocial. A análise do contexto normalmente é 

desenvolvida no sentido da visualização do todo e de todas as inter-relações de fatos e 

situações. Considerando-se o contexto, determina-se o melhor canal e forma de 

negociação. O contexto leva em conta os maior número de fatores influenciadores que 

podem afetar todas as quatro fases da negociação. Ele é dinâmico e a capacidade dos 

negociadores em acompanhar suas mudanças constitui num diferencial importante para 

os bons negociadores.  

No âmbito das negociações da ALCA, um exemplo relacionado à influência do 

elemento contexto nas negociações foi o processo eleitoral americano, que levou o 

governo Bush a se voltar totalmente para a sua campanha, o que pesou diretamente na 

suspensão das negociações. 

4.1.3. Dez Formas de Negociação 

As dez principais formas de negociação que compõem o referencial teórico desse 

trabalho podem ser divididas em dois blocos. O primeiro bloco engloba oito formas de 

negociação “baseadas em interesses”, quais sejam: negociação direta entre as partes; 

negociações informais paralelas; diálogos entre múltiplas partes; negociação com a 

presença de agentes; negociação via facilitador; negociação via mediador; negociação 

via meta-mediador e negociação sob arbitragem. O segundo bloco engloba duas formas 

de negociação “baseadas nas leis”, que são: negociação via juiz e negociação com uso 

da força. 

As negociações “baseadas em interesses”, geralmente apresentam esforço e custos 

menores sendo abordagens que podem produzir acordos do tipo “ganha/ganha”28, 

                                                 
28 Do inglês win/win. Princípio de negociação que considera a busca conjunta por ganhos mútuos entre as partes. 
(Lax e Sebenius, 1986). 
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enquanto as negociações “baseadas nas leis”, mais custosas, produzem resultados do 

tipo “ganha/perde”. 

(i) Negociação direta entre partes: busca direta de atendimento aos interesses. 

A negociação direta entre as partes, pode muitas vezes ser vista como um empenho dos 

negociadores na busca de atendimento aos próprios interesses e cria espaço para a 

abordagem da barganha posicional. Lax e Sebenius (1986: 6n), citam que alguns 

autores consideram o processo de barganha como um processo mais estreito contido na 

gama de interações englobada no quadro das negociações. 

O modelo de barganha posicional é aquele em que as partes competem pela 

distribuição de um valor. Trata-se de um “jogo de soma zero”, pois o valor absorvido 

por uma parte corresponde ao valor desprendido pela outra. Sendo assim, as posições 

se polarizam e geralmente vence a batalha a parte privilegiada no balanço do poder.  

Nessa forma de negociação, numa batalha de forças, cada parte toma uma posição e 

movimenta-se através de concessões até um ponto de compromisso ou acordo. Há uma 

troca de concessões, de valores tangíveis ou de sansões, que ajuda a cada parte a se 

ajustar, passo a passo, utilizando-se de pressões ou recuos gradativos das posições de 

abertura, até que cheguem a um acordo (Carvalhal, 2004).  

Na barganha posicional, de forma relutante, cada parte desiste de alguns dos seus 

objetivos em troca de alguma forma de obtenção de compromissos que levem a um 

acordo. O acordo ocorrerá quando as partes encontram um ponto de equilíbrio entre os 

seus interesses, a partir do qual nenhuma concessão será praticada. 
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Figura ix. Movimento através de concessões na barganha posicional. 

Conforme Fisher e seus colegas (1994), quando a barganha de posições converte-se 

numa disputa de vontades, cria estímulos que paralisam a resolução. Para Bazermane 

Neale (1995), as posições iniciais funcionam como âncoras e afetam a percepção de 

cada um dos lados. Qualquer que seja a situação, o processo pode tomar muito tempo. 

“Quanto mais extremadas as posições iniciais e menores as concessões, maiores serão 

o tempo e o esforço despendidos para descobrir se o acordo é ou não possível” (Fisher 

et al, 1994: 24). 

Se muito grande é o número de pessoas envolvidas numa negociação, mais graves 

serão os inconvenientes da barganha posicional e no caso de múltiplas partes, a 

barganha posicional fica praticamente impossível e o impasse inevitável. 

Ainda, segundo Fisher et al (1994), Qualquer forma de negociação pode ser julgada 

imparcialmente por três critérios: deve produzir um acordo sensato29, se houver 

possibilidade de acordo; deve ser eficiente; e deve aprimorar, ou, pelo menos não 

prejudicar o relacionamento entre as partes. A barganha posicional não atende a esses 

critérios básicos por não gerar um acordo sensato, de modo eficiente e amistoso. 

                                                 
29 “Um acordo sensato pode ser definido como aquele que atende aos interesses legítimos de cada uma das partes 
na medida do possível, resolve imparcialmente os interesses conflitantes, é duradouro e leva em conta os 
interesses da comunidade.” (Fisher et al, 1994: 22). 
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Quando os negociadores discutem posições, tendem a fechar-se nelas tornando muito 

pouco provável uma solução sensata que atenda aos interesses das partes. 

Todas as negociações são diferentes, porém seus elementos básicos não se alteram. 

Fisher et al (1994) oferecem uma estratégia concisa e detalhada para se chegar a 

acordos mutuamente aceitáveis em toda espécie de conflitos através do Método da 

Negociação Baseada em Princípios ou da Negociação dos Méritos. 

O Método da Negociação Baseada em Princípios, desenvolvido no Projeto de 

Negociação de Harvard, consiste em decidir as questões a partir de seus méritos, e não 

através de um processo de regateio centrado no que cada lado se diz disposto a fazer e 

a não fazer (Fisher et al, 1994). O método baseia-se em quatro princípios: 

Pessoas: Separar as pessoas dos problemas; 

Interesses: Concentrar nos interesses e não nas posições; 

Opções: Criar uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer; 

Critérios: Insistir que o resultado tenha por base algum padrão objetivo e legítimo. 

A aplicação deste modelo deverá permitir que se chegue a um consenso gradual numa 

decisão conjunta, eficientemente, sem todos os custos transacionais de um embate 

posicional. 

Tomando-se isoladamente o episódio da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, sobre a retirada da ALCA da pauta de discussões do governo brasileiro, pode-se 

avaliar a posição americana segundo os quatro pilares do método da negociação 

baseada em princípios:  

Pessoas: Houve cautela na reação do governo americano ao não retaliar diretamente o 

presidente brasileiro pelo seu posicionamento. Separando a pessoas do problema, os 

americanos convocaram o Brasil para a permanência na liderança das negociações. 

Interesses: Destaca-se a afirmação de interesses americana: “Nós continuamos a 

querer alcançar as metas da ALCA, e esperamos que o Brasil continue trabalhando 

conosco”, esquivando de atacar diretamente a posição brasileira. 
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Opções: Com esse episódio fortalece-se a necessidade americana de buscar opção ao 

acordo através de negociações bilaterais com os diversos países. 

Critérios: O padrão objetivo evocado como argumento pelos Estados Unidos foi o da 

“responsabilidade” assumida perante os países do Hemisfério. 

Notadamente o porta-voz do Escritório de Comércio da Casa Branca, Richard Mills, 

manifestou-se fora do padrão de barganha posicional. 

Em suma, em contraste com a barganha posicional, o Método da Negociação Baseada 

em Princípios concentra-se nos interesses básicos, nas opções mutuamente satisfatórias 

e em padrões imparciais, resultando tipicamente em acordos sensatos. Segundo seus 

autores, o método permite que se chegue a um consenso gradual numa decisão 

conjunta, eficientemente, sem todos os custos transacionais de aferrar-se a posições 

apenas para ter que “arrancar-se” delas depois (Fisher et al, 1994). 

(ii) Negociações Informais Paralelas (PIN)30: integração de interesses e 

envolvimento de partes informais. 

A pergunta de pesquisa “Como poderiam ser mais envolvidos os empresários 

brasileiros e americanos nas negociações da ALCA?”31, pode ser respondida a partir da 

técnica das Negociações Informais Paralelas. Na realidade analisada, no contexto da 

pressão dos empresários americanos contra o acordo ALCA “Light”, juntamente com o 

posicionamento dos empresários brasileiros contra a mudança de regras, a utilização 

das Negociações Informais Paralelas poderia gerar importante contribuição para a 

integração de interesses e envolvimento das partes. 

Decisões tomadas por entidades oficiais dos governos podem gerar reações no público 

e por este motivo a integração da sociedade civil nas negociações da ALCA tem sua 

importância. Por outro lado, a barganha na arena internacional é intrinsecamente 

posicional. Negociadores são freqüentemente instruídos pelos seus governos a não 

                                                 
30 PIN: Parallel Informal Negotiation  (Susskind et al, 2003) 
 
31 Problema 4 
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improvisar ou explorar novas opções durante seus encontros com suas contrapartes. 

Por este motivo, durante os encontros internacionais, os negociadores colocam-se em 

posições que não estão abertas à revisão. A comunidade diplomática internacional, 

apesar de saber que as representações não-oficiais geram novas idéias e novos 

elementos de acordos, as recebem com restrições uma vez existe um risco dessas serem 

interpretadas com desconfiança pela outra parte (Martinez e Susskind, 2001). 

A abordagem conhecida por Parallel Informal Negotiation (PIN) ou Negociações 

Informais Paralelas encoraja o esforço colaborativo entre grupos em disputa que estão 

ou não oficialmente autorizados a interagir (Susskind et al, 2003). Apresenta-se como 

um novo tipo de diálogos internacionais que reúne membros das partes, procurando 

engajá-los em uma política de facilitação de diálogo orientada tanto para a construção 

de relacionamentos quanto para a solução de controvérsias. Através da técnica de 

brainstorming32, os representantes ficam livres para falar e ouvir os outros, perceber 

como o mundo observa os pontos de vista das outras partes e, também, para explorar 

opções que os negociadores oficiais não consideram. Uma vez que os participantes se 

movimentam para posições de influência e poder, a melhoria do relacionamento entre 

eles permite uma efetiva solução de problemas (Susskind et al, 2003). Trata-se de um 

meio possível para integrar os diversos atores da ALCA e facilitar acordos 

implementáveis e sustentáveis. 

Susskind et al (2003) apresentam quatro elementos para o sucesso de Negociações 

Informais Paralelas: 

o Reunir as partes, face-a-face, em um ambiente controlado para uma série de 

diálogos confidenciais ao longo de um extenso período de um a dois anos; 

o Promover uma busca conjunta de fatos, encorajando propostas inventivas e 

discursos substantivos direcionados para um campo comum, sem 

necessariamente buscar um acordo; 

                                                 
32 Brainstorming: Técnica para reuniões de grupo que visa ajudar os participantes a vencer as suas limitações em 
termos de inovação e criatividade. 
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o Preparar sumários escritos para cada segmento de discussão, sem atribuições, 

para que os participantes possam usá-los como queiram; 

o Apoiar o processo com facilitadores profissionais para lidar com os elementos 

anteriores. 

Como conclusão Martinez e Susskind (2001), afirmam que, enquanto outros processos 

agregam contribuições significantes às negociações internacionais de todos os tipos, 

mais notadamente na diplomacia de segundo escalão e em reuniões interativas para 

solução de problemas, PIN deve ser adicionado ao conjunto de possíveis estratégias no 

campo dos diálogos internacionais. 

Uma evidência do uso desse tipo de negociação foi apresentada por Lampreia (1997) 

em seu artigo, quando lembrou que através do Fórum Empresarial das Américas, 

realizado em Denver e Cartagena, na mesma época das reuniões ministeriais, 

lideranças empresariais de todo o Hemisfério puderam expressar o seu ponto de vista 

sobre a ALCA. A reunião paralela de empresários, objetivou que estes tivessem desde 

o início do processo uma atitude ativa em favor da ALCA. 

 (iii) Diálogos entre Múltiplas Partes (MSD)33: negociação de múltiplas partes, 

envolvendo a sociedade civil. 

No contexto desta pesquisa, nas negociações de serviços da ALCA, é importante 

defender a necessidade de integrar todas as partes relevantes para contribuir com um 

resultado eficiente, através da eliminação de diferenças de percepções, de forma a 

promover uma tomada de decisão em grupo. 

A técnica do Multistakeholder Dialogues (MSD), Diálogos entre Múltiplas Partes, 

promove um fórum no qual múltiplas partes podem falar frente-a-frente (Susskind et 

al, 2002). Seus objetivos giram em torno de quatro itens: construção de 

relacionamentos, obtenção e troca de informações, brainstorming e solução de 

problemas e construção de consenso.  

                                                 
33 MSD: Multistakeholder Dialogues (Susskind et al, 2002) 
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A pergunta “Como envolver múltiplas partes interessadas e representantes relevantes 

de forma a promover a tomada de decisão em grupo?”34 encontra resposta nessa 

técnica. 

As informações geradas conjuntamente apresentam maior credibilidade entre todas as 

partes, colaborando significativamente para a construção de consenso entre os 

participantes. O consenso é alcançado quando todos os participantes concordam que 

poderão se satisfazer com o pacote de resultados que foi definido, depois de um 

esforço para identificar os interesses dos participantes (Susskind et al, 2002). 

Segundo os autores, os MSD têm sido usados como parte de muitos esforços político 

internacionais. Através deles, representantes oficiais e não oficiais da partes envolvidas 

em controvérsias e impasses estão sendo aproximados para construir relacionamentos, 

estabelecer pautas para futuros diálogos oficiais e não oficiais e, até mesmo, gerar 

pacotes de propostas e recomendações. 

Os aspectos chave dos MSD são: determinar os corretos participantes; lidar com 

recursos financeiros limitados; prover uma facilitação efetiva dos encontros e integrar 

o trabalho dos MSD em estruturas e atividades institucionais já existentes. 

No caso da ALCA, no episódio onde o G14 fez pressão sobre o Brasil e sobre o 

MERCOSUL, logo após o encontro de Puebla, de fevereiro de 2004, houve grande 

espaço para a utilização da técnica do MSD para a comunicação e construção de 

melhores relacionamentos entre os participantes. De um lado o chamado G-14, grupo 

de países liderado pelos Estados Unidos e do outro o Brasil, o MERCOSUL e as 

nações do Caribe.  

Os benefícios possíveis seriam neste caso: a troca de informações que poderia auxiliar 

os países e os tomadores de decisão, Brasil e Estados Unidos, a compreenderem a 

origem das controvérsias que apontavam para o impasse; o esclarecimento das 

questões que circundavam o ultimato e a pressão do G14; a re-visitação do 

compromisso de Miami; a criação de um diálogo permanente, em que os países 

                                                 
34 Problema 5 
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pudessem explorar as diferenças, construir entendimentos, buscar áreas comuns e 

explorar possíveis soluções que fossem as mais apropriadas para a elaboração da 

política internacional; e, a criação de um conjunto de recomendações, como consenso, 

que fosse utilizada nos fóruns oficiais para a tomada de decisão. 

Embora existam muitos exemplos de sucesso com MSD, muitos deles falham quando 

seus integrantes são inadequadamente preparados, quando o processo é mal gerenciado 

e quando as expectativas não são realistas (Susskind et al, 2002). 

Ainda, no caso da ALCA, a dificuldade de envolver todos os interessados e partes 

relevantes nas grandes divergências sobre o setor agrícola, em face aos entraves na área 

de acesso a mercados, indicou uma oportunidade relevante para o uso dessa técnica. 

Brasil e Estados Unidos, juntamente com o MERCOSUL e G-14, constituíram a macro 

visão das partes envolvidas. 

 (vi) Negociação com a presença de agentes: agentes com interesses próprios 

podem participar em representação de interesses de uma das partes. 

Para as negociações da ALCA, durante a fase preparatória, doze grupos de trabalho 

foram criados. Os planos de trabalho desses grupos incluíram a identificação e o exame 

de medidas relacionadas ao comércio existentes em cada área do acordo. Agentes, 

representantes das nações, foram nomeados para analisar as medidas comerciais nas 

diversas áreas e direcionar o enfoque dos trabalhos. 

Os agentes aparecem nas negociações por possuírem conhecimentos especializados em 

campos e ambientes específicos. Conforme Lax e Sebenius (1986), em muitas 

situações as negociações são desenvolvidas por alguém que atua como agente da sua 

divisão, do seu imediato superior ou da organização como um todo. 

Agentes possuem interesses pessoais sobre o produto das negociações onde estão 

envolvidos por representarem formalmente uma das partes. Adicionalmente os fatores 

que estão envolvidos nas negociações podem diferir daqueles sobre os quais se apóiam 

os cálculos das suas comissões. 
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Conforme Bazerman e Neale (1995), teoricamente agentes “agem por”, no “lugar de”, 

como representantes de clientes, partes em uma negociação. Comercialmente podem 

ser pagos por um ou ambos os lados. Seu papel não é neutro e geralmente possuem 

mais informações sobre uma negociação do que qualquer uma das partes e é possível 

que não usem essa informação para atender os interesses dos seus clientes. 

“Mesmo os mais honestos agentes geralmente têm interesses e desejos contrários 

àqueles de seus clientes. Portanto, agentes podem agir contra os interesses de um, ou 

ambos os lados de uma disputa.” (Bazerman e Neale, 1995: 165). Segundo esses 

autores, o nível de impasse é mais alto em negociações auxiliadas por agentes do que 

em negociações diretas entre as partes. 

Mnookin e Susskind (1999), com foco nas relações, descrevem três tipos de agentes 

legais: os parceiros, os empregados e os independentemente contratados. O agente 

“parceiro” tem interesses alinhados com a parte representada, porém a parte não tem 

controle sobre o agente. Quando se trata de um empregado, a parte representada 

mantém controle sobre o agente, porém os riscos de impasses aumentam pela 

divergência entre os interesses da parte e do agente. Os agentes independentes, quando 

contratados, reduzem custos e em contrapartida são ainda mais difíceis de serem 

submetidos ao controle da parte representada.  

Sobre a representação exercida pelos agentes, “Às vezes, um agente é um simples 

agente, obediente seguidor dos desejos expressos da parte representada. Em outras 

vezes, agentes fazem muito mais.” (Mnookin e Susskind, 1999; 9). Os autores ainda 

analisam a dificuldade de um agente na representação de múltiplas partes, 

questionando o procedimento que o agente deve ter agente no caso de desavença entre 

as partes representadas e questionando a forma através da qual as partes representadas 

devem instruir o agente. 

Os agentes, em suas atuações, perseguem um balanço entre “eficiência externa”, que é 

busca do melhor acordo possível com o lado oposto, com o “equilíbrio interno” que é 

busca um acordo que seja justo para todos os representados envolvidos. 
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Agentes devem buscar a ratificação35 dos seus acordos junto aos seus constituintes e, 

nesse sentido, Laws (1999) aponta para a necessidade do representante demonstrar 

como ele atingiu, tão bem quanto possível e de forma melhor do que lançar mão das 

alternativas, um conjunto pré-estabelecido de interesses. 

(v) Negociação via facilitador: uso de técnicas de facilitação de diálogo.  

Nas negociações da ALCA, os Ministros assumiram um papel de facilitadores, 

promovendo várias regras e medidas para facilitação de negócios, designadas a 

propiciar o intercâmbio comercial no Hemisfério. Essas medidas foram incluídas nos 

Anexos da Declaração Ministerial. 

Para Garcez (2003: 63) “Facilitação é a assistência dada às partes de uma controvérsia 

por terceiros, neutros, para ajudá-las a lidar construtivamente com as divergências 

entre elas”. 

Nesse sentido os facilitadores irão ajudar na formação de percepções dos diversos 

pacotes de propostas das partes. 

 

Figura x. Pacotes de propostas, adaptado de Lax e Sebenius (1986: 122) 

O papel do facilitador nas negociações é o de promover, através de um gerenciamento 

imparcial do processo, o foco em questões substantivas e objetivas. Apresenta-se com 

                                                 
35 “Ratificação é o processo de validação, bem como é um processo de venda de um acordo” (Laws, 1999: 273) 
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neutralidade e tipicamente não tem autoridade sobre o processo de decisão do grupo 

em negociação. 

Conforme Elliot (1999), como técnicas de facilitação de diálogos, facilitadores 

desenvolvem as agendas das reuniões, enfatizam regras de conduta, promovem 

interação e comunicação entre as partes e encaminham questões no sentido do acordo. 

Como características de grupos sob influência positiva do processo de facilitação,  

Eliott (1999) aponta: 

o Membros comprometidos com metas claras; 

o Equipes organizadas para atingir resultados específicos, dentro de um clima 

colaborativo; 

o Membros das equipes tecnicamente competentes, capazes de colaborar 

efetivamente e motivados a contribuir; 

o Membros das equipes tomando responsabilidades de liderança consistentes com 

os objetivos do grupo e com o desejo dos membros do grupo; 

o O grupo recebendo suporte externo e reconhecimento das organizações e 

comunidades dentro das quais eles funcionam (Larson e LaFasto, 1989 apud 

Elliot, 1999). 

As características acima são importantes para grupos que necessitam trabalhar juntos e 

de forma colaborativa, tanto durante uma reunião, quanto durante um longo período de 

tempo. 

A contribuição dos facilitadores surge, em parte, uma vez que facilitações bem 

conduzidas criam equipes eficazes. Os membros das equipes de negociação que 

sentem-se incentivados a contribuir com idéias, influenciar no resultado do processo e 

que percebem os facilitadores como neutros, tendem a desenvolver liderança dentro do 

seu grupo e respeito dos colegas negociadores (Elliot, 1999). 
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(vi) Negociação via mediador: presença de elemento neutro escolhido por ambas 

as partes. 

No Capítulo XXIII, Solução de Controvérsias, da Terceira Minuta de Acordo da 

ALCA (2005), fica evidente a preocupação com o mecanismo de mediação como 

prevenção e solução de controvérsias que surgirem entre as partes, relativas à 

interpretação, ou aplicação do acordo. Menciona-se no documento que a mediação é 

um mecanismo alternativo para a solução de controvérsias, podendo ser iniciada 

voluntariamente, quando assim acordado entre as partes da controvérsia.  

Conforme visão de Garcez (2003), sempre que fica bloqueada a negociação, em 

decorrência de impasse, por qualquer que seja a sua natureza, esta permanecendo 

inibida ou impedida de realizar-se, sugere-se em primeiro lugar a mediação como 

fórmula não adversarial de solução de conflitos. Nela, um terceiro auxilia as partes a 

chegarem, elas próprias, a um acordo entre si, através de um processo estruturado. 

Mediadores, neutros e mutuamente elegidos, facilitam o fechamento de acordos em 

negociações ao controlar a interação entre as partes envolvidas. Colocam-se com um 

certo grau de influência nas negociações. “Mediação é a intervenção por uma parte 

imparcial em uma negociação ou disputa. É planejada para ajudar as partes da disputa a 

resolver suas diferenças de uma maneira voluntária e mutuamente aceitável.” (Elliot, 

1999, 208). Por um lado ajudam a elaborar um acordo, mas sempre caberá às duas 

partes em negociação a decisão sobre a aceitação ou não das suas sugestões.  

As partes, assim auxiliadas, são as autoras das decisões. O mediador apenas as 

aproxima e faz com que possam melhor compreender as circunstâncias do problema 

existente e auxiliam no alívio das pressões irracionais e do nível emocional elevado 

que impede a visão realista do conflito, impossibilitando uma análise equilibrada e 

afastando a possibilidade de um acordo (Garcez, 2003). 

Os mediadores irão ajudar na filtragem e na concentração dos diversos pacotes de 

propostas das partes, em uma região de melhor acordo. 
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Figura xi. Mediação, convergência dos pacotes de propostas, adaptado de Lax e Sebenius (1986: 122) 

Os mediadores vão além da facilitação do diálogo entre as partes, eles buscam 

enriquecer as negociações trabalhando não só gerenciando interações em reuniões, 

como também na dinâmica que ocorre fora delas (Elliot, 1999). 

Kolb (1994: 460) alerta sobre o mito da neutralidade dos mediadores, “no mundo 

mítico, mediadores são imparciais e neutros que não têm autoridade nem desejo de 

impor seus pontos de vista sobre as partes em negociação.” 

Lembram Bazerman e Neale (1995), que o emprego de mediadores não será eficaz 

quando os negociadores forem muito hostis. A atuação de mediadores, ajudando as 

partes a fazerem concessões e chegar a um acordo, é mais observada em pequenos 

conflitos e controvérsias de pequena escala, quando a diferença de posições entre os 

negociadores não é muito grande. 

Raifa (1992) descreve um mediador que promove o aumento do valor a ser distribuído, 

via revisões posteriores aos acordos negociados36. 

Mediadores geralmente estão interessados em fazer com que as partes cheguem a um 

acordo e não na busca de um acordo final que represente o melhor atendimento dos 

interesses mútuos. Nesse sentido podem influenciar as partes a fecharem um acordo em 

                                                 
36 post setlement setlement 
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uma situação onde, aceitar um impasse, possa ser a solução mais sábia. “É necessário, 

porém, existir um mediador que aumente as chances de obter o acordo mais integrativo 

possível quando há uma área de barganha e um impasse quando há uma área negativa 

de barganha.” (Bazerman e Neale, 1995: 161). 

 (vii) Negociação via meta-mediador: uso moderado de poder normativo. 

Fisher, Ury e Patton (1994), lembram que a negociação transcorre em dois níveis. No 

primeiro nível, a negociação diz respeito à substância, enquanto no segundo, 

concentra-se no procedimento para lidar com a substância. No caso de negociações 

complexas no âmbito internacional37, os dois níveis ficam claros. 

Watzlawick et al (1975: 132), chamam a atenção para a meta-mediação, ou mediação 

de segunda ordem, como a pessoa e/ou instituição que constrói os referenciais 

políticos, crenças, valores e princípios comuns a um sistema social. Meta-mediadores 

dão forma à “visão do mundo”. Afirmam que “meta-mediação é definir o problema 

clara e concretamente, examinar as soluções já tentadas, definir claramente a mudança 

necessária, formular e implantar o projeto para promover a mudança, explicitar o 

implícito para expressar ao invés de esconder.” 

Fix (1997: 50) explica, “Os mediadores de segunda ordem, ou meta-mediadores, 

constroem o campo cognitivo através do qual a sociedade representará ela mesma em 

relação ao mundo.” Sendo assim, os meta-mediadores assumem um papel importante 

na tomada de decisão, já que formulam o conjunto de referenciais do eixo das 

negociações, e atuam nos conflitos e alianças que direcionarão as negociações. 

A meta-mediação atua respeitando as fronteiras das normas estabelecidas ou conjunto 

normativo vigente; reconhece iniciativas, como por exemplo, a jurisprudência para 

posicionar os acordos na fronteira do normativo e promove iniciativas diretas para 

movimentar essa fronteira no sentido do desenvolvimento e revisão de normas. 

                                                 
37 “Somente quando se lida com alguém de outro país, particularmente alguém com antecedentes culturais 
marcadamente diferentes, é que se tende a perceber a necessidade de estabelecer algum procedimento aceitável 
para as negociações substantivas” (Fisher et al, 1994: 27). 
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Um exemplo de mediação de segunda ordem pôde ser observado nas negociações da 

ALCA. Inicialmente os países integrantes estabeleceram que o processo de 

negociações seria congruente com a OMC e constituiria um compromisso único. Sendo 

assim, os resultados das negociações deveriam respeitar as fronteiras do conjunto 

normativo da OMC. Com o desenrolar das negociações, os Estados Unidos tentaram 

obter na ALCA concessões em propriedade intelectual além das regras já consolidadas 

na OMC. Como forma de meta-mediação, a política de propriedade industrial entrou na 

OMC na Rodada Uruguai por influência dos Estados Unidos e Canadá, numa tentativa 

de alteração das normas em benefício de um novo direcionamento das negociações. 

 (viii) Negociação sob arbitragem: forte uso do poder normativo. 

No Capítulo XXIII, Solução de Controvérsias, da Terceira Minuta de Acordo da 

ALCA (2005), também fica evidente a preocupação com o mecanismo arbitragem. O 

documento orienta que, a fim de solucionar uma controvérsia, as partes em desacordo 

poderão submeter a controvérsia à arbitragem. Diz o texto que “o laudo arbitral terá 

força de coisa julgada e não será passível de apelação”, evidenciando o forte uso do 

poder normativo.  

Para Garcez (2003: 67) arbitragem é definida como “uma técnica que visa solucionar 

questões de interesse de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, sobre as quais as 

mesmas possam dispor livremente em termos de transação e renúncia por decisão de 

uma ou mais pessoas – o árbitro ou árbitros – os quais têm poderes para assim decidir 

pelas partes por delegação expressa destas, resultante de convenção privada, sem estar 

investidos dessas funções pelo Estado.” Em Brams (1990: 64), arbitragem é definida 

como sendo “a audiência e deliberação de um caso em controvérsia por uma pessoa 

escolhida pelas partes ou nomeada por autoridade estatutária.” Sendo assim, a 

arbitragem decorre da vontade expressa entre as partes. 

Após a negociação via arbitragem, a sentença arbitral limita o seu procedimento à fase 

de cognição. O acordo arbitral só necessitará ser levado a juízo caso não seja cumprido 

espontaneamente pelas partes. Afirma Garcez (2003) que, por ser a arbitragem um 

método derivado e construído pela vontade das partes, esta possibilidade é muito 
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menos comum do que no processo judicial em que a execução forçada é a tônica 

dominante. 

O autor em seu trabalho afirma que, no caso de contratos comerciais, a comunidade 

internacional de negócios apresenta uma marcada preferência pela solução arbitral, 

utilizada em cerca de 80% das questões. Garcez (2003) defende que esta preferência 

dá-se pelas diversas vantagens apresentadas pela negociação sob arbitragem, 

comparada com outras formas de negociação, tais como: 

o Custos menores; 

o Prazos menores para emissão da sentença; 

o Confidencialidade e privacidade, em comparação ao processo judicial; 

o Especialização efetiva dos árbitros que as partes podem escolher; 

o Flexibilidade na escolha dos árbitros, das normas, dos procedimentos, da 

entidade arbitral para administrar o processo e da lei a ser aplicada na 

arbitragem; 

o Neutralidade e justiça na possibilidade de escolha do local de arbitragem fora 

das áreas de influência do domicílio das partes ou do local de execução do 

contrato; 

o Efetividade pelo já mencionado cumprimento espontâneo da sentença arbitral 

em percentual elevado em relação às sentenças judiciais; 

o Baixo impacto na continuidade do relacionamento comercial entre as partes. 

Modelos de arbitragem normalmente baseiam-se em postulados morais. Modelos de 

arbitragem como os de Raiffa (1953) e Braithwhite (1955) apud Harsanyi (1988), 

tentam definir soluções que satisfaçam certos critérios morais. Por outro lado, a 

flexibilidade na arbitragem permite que, ao invés de normas e postulados rígidos, as 

partes possam escolher normas e procedimentos de um determinado referencial que 
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regulará o processo arbitral, facultando às partes uma variedade de situações em que 

poderão optar por vários aspectos desse procedimento (Garcez, 2003). 

 (ix) Negociação via juiz: uso do poder legal. 

Ao contrário das formas de negociação apresentadas anteriormente, a negociação via 

juiz não estará baseada em interesses e sim no uso das leis. A participação dos juizes 

nas negociações será exercida com a máxima autoridade na decisão da disputa e por 

estar baseada em leis, apresentará muito baixo poder de criação de valor para as partes. 

Considerando-se esse aspecto, a utilização dessa forma de negociação deve ser adiada, 

no sentido da obtenção de um acordo mais eficiente do ponto de vista dos interesses. 

O Capítulo XXIII, Solução de Controvérsias, da Terceira Minuta de Acordo da ALCA 

(2005), prevê que poderá haver interpretação dos acordos perante instâncias judiciais e 

administrativas. Nesse caso, a OMC poderia representar este tipo de instância.  

A atuação de juizes e do poder legal difere da atuação dos mediadores porque este 

determinará o resultado final de uma disputa. Juizes irão arbitrar, com uso do poder 

legal, de forma “convencional” ou baseados em “oferta final”. 

Na arbitragem convencional, o resultado final baseia-se nos argumentos e posições dos 

dois lados do conflito e o juiz geralmente seleciona um acordo que fique entre as 

posições finais dos lados em negociação (Bazerman e Neale, 1995). Neste caso a 

melhor estratégia de negociação será informar e tentar influir no pensamento do juiz 

com dados favoráveis ao próprio lado. 

Na arbitragem do tipo oferta final o juiz escolhe a oferta final de um lado ou do outro 

e, portanto, tem pouco controle sobre a elaboração do acordo. Segundo Bazerman e 

Neale (1995), neste caso será necessário persuadir o juiz sobre a justiça da sua oferta 

final sendo necessário entender não só como o juiz considera como justo, como 

também ser capaz de prever a proposta e comportamento da outra parte. Com essas 

informações poderá ser possível elaborar uma oferta que parecerá mais justa ao juiz do 

que a oferta do oponente.  
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(x) Negociação com uso da força: policiais / militares. 

Felizmente, nas negociações da ALCA, o emprego da força não foi observado. 

Segundo Wher (2005), o uso da força na condução de conflitos deve ser cauteloso, uma 

vez que, sendo uma atitude extremamente competitiva, avançará com o conflito 

rapidamente em direção contrária de uma resolução cooperativa. Adicionalmente, 

trata-se de um tipo de solução de maior custo para as partes e, nesse sentido, sabe-se 

que quanto maior o custo investido em um conflito, maiores são as dificuldades em 

desconsiderá-los e reverter o processo de negociação na direção de uma resolução 

cooperativa.  

O mesmo autor aponta que, mesmo quando não empregada na sua forma direta, a força 

também pode ser usada na forma de ameaças. Nesse caso, mesmo que não venha a ser 

verdadeiramente utilizada pelas partes em disputa, a possibilidade de sua aplicação, 

poderá influenciar no agravamento conflito. A ameaça tem a intenção de fazer com que 

a outra parte faça concessões involuntariamente, dando margem para retaliações 

futuras. 

O uso da força na forma de ameaças, pode ser minimizado em disputas onde as partes 

sabem que a ameaça é somente uma das três formas do poder de troca, e nem sempre a 

mais influente. Segundo Kenneth Boulding (1989, apud Wher, 2005) o poder de troca 

apresenta três faces: ameaça, troca e integração, que por sua vez varia entre amor e 

mera tolerância. As ameaças têm a mais intensa influência em conflitos do tipo “se 

algo ruim, então algo pior” ou “se não algo bom, então algo ruim”. De forma oposta, a 

troca surge de situações onde a ameaça é substituída por um processo de barganha do 

tipo “se algo bom, então algo recíproco”. Por último, a integração, na promoção de 

ganhos mútuos, ocorrerá em situações do tipo “algo bom, sem condições”. 

A força também pode ter seu uso visto como legítimo, para tal deve estar baseado em 

princípios morais nos quais as partes acreditam. Da mesma forma quando usada como 

um último recurso contra uma parte que violou largamente as leis e regras de 

comportamento vigentes. Em conflitos internacionais, a legitimação do uso da força 
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aumenta se este estiver consistente com a defesa de interesses aos quais ela se 

empenha, numa escala entre conversações diplomáticas e uso da força militar. Ainda, 

para que o uso da força seja legítimo, haverá necessidade de que as partes se 

justifiquem perante o público e as instâncias competentes (Wher, 2005). 

Na falha de outros métodos de negociação, a força pode ser utilizada para a auto-

defesa, porém, ainda assim, ela ainda tenderá a escalar e prolongar conflitos. 

Considerações, entretanto, devem ser dadas ao desenvolvimento de efetivas formas de 

negociação baseadas em não violência, em contraposição à escalada automática de 

força em oposição à força. Entre elas estão as formas de negociação anteriormente 

apresentadas nesse estudo. 

4.1.4. Gestão de Conversas Difíceis nos Relacionamentos 

O episódio do ultimato ao Brasil e MERCOSUL, emitido através de carta pelo G-14 

liderado pelos Estados Unidos, gerou um forte entrave nas negociações, principalmente 

face à contradição explicitada.  

Foi formalizada a tentativa de modificar as posições já acordadas através do já citado 

posicionamento, emitido de forma direta e com ameaça de retaliação: “se Brasil e 

MERCOSUL não concordarem em abrir mais os setores de serviços, investimentos e 

compras governamentais, além de aceitar as regras de propriedade intelectual cunhadas 

pelos Estados Unidos, o G-14 reduzirá o acesso de produtos do MERCOSUL aos seus 

mercados” (Passos, 2004d).  

A partir de então, as conversações com os Estados Unidos ficaram muito dificultadas, 

uma vez o ultimato tornava tangível a quebra de compromisso de Miami. Gerir a 

comunicação passou a ser um importante desafio para as nações. 
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 “Sem comunicação não há negociação. A negociação é um processo de comunicação 

bilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta” (Fisher et al, 1994: 50). 

Então cabe a pergunta: “Como lidar com conversar difíceis?”38  

Para Patton e seus colegas (2000), uma conversa difícil é aquela que gera desconforto 

entre as partes, podendo girar em torno de sexualidade, raças, gêneros, política e 

religião. A presença de numerosos atores de diferentes nacionalidades e culturas na 

ALCA aumenta a dificuldade de criar valores por falta de confiança e linguagem 

comum. Conversas difíceis estão intimamente relacionadas com a falta de confiança, 

controvérsias e impasses.  

Para gerir conversas difíceis nos relacionamentos faz-se necessário torná-las menos 

tensas e mais produtivas. Com esta finalidade, a estrutura apresentada por Bruce Patton 

et al (2000) gira em torno de: 

1 - Decifrar a estrutura subliminar de cada conversa difícil: Intenções são invisíveis e 

mesmo quando as premissas elaboradas por uma parte em relação à outra são reais e 

verdadeiras, freqüentemente são incompletas ou superficiais (Patton et al, 2000).  

2 - Interpretar o significado do que é dito e do que não é dito: Watkins (2004) destaca a 

“percepção tendenciosa” como um fenômeno psicológico que faz com que as pessoas 

percebam o mundo por um viés a seu próprio favor ou coerente com seus próprios 

pontos de vista. Os bons negociadores sabem como ficar de fora de uma situação e 

encará-la com objetividade, sendo capazes de compreender a maneira de pensar dos 

outros envolvidos, bem como seus pontos de vista tendenciosos. 

3 - Identificar as premissas errôneas, porém profundamente enraizadas: Com relação à 

diferença potencial de posições nas conversas, Patton et al (2000) lembram que 

negociadores, comumente têm acesso a um conjunto diferente de informações. 

Independentemente da quantidade de informação disponível, negociadores irão se deter 

em alguns fatos e aspectos e irão ignorar outros. Adicionalmente, as interpretações 

podem diferir devido ao uso de diferentes regras e padrões implícitos. Diante de 
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informações, escolhas e interpretações diferentes, posições diferentes surgirão as quais 

estarão sempre tendenciosas aos próprios interesses. 

4 - Lidar com emoções fortes, de ambas as partes: Grandes antagonismos promovem 

grandes emoções nos momentos onde acordos difíceis de serem alcançados se 

apresentam e quando uma ou mais partes têm expectativas que não podem ser 

atendidas. Excesso de confiança também inviabiliza acordos, pois pode levar a 

superestimar as próprias vantagens e menosprezar as vantagens das outras partes, 

impedindo ou dificultando o reconhecimento de perigos e oportunidades, sendo 

reforçado por um outro erro, conhecido como pensamento grupal ou conhecimento 

comum (Watkins, 2004). 

5 - Verificar o que a sua auto-imagem afeta a conversação e vice-versa: Neste ponto 

Patton e seus colegas (2000) separam a “intenção” do “impacto”. A “intenção” ou 

“comportamento” diz respeito ao quê a parte, de fato, diz ou faz. O “impacto” diz 

respeito às conseqüências promovidas na outra parte. Baseado no impacto vivido, as 

partes constroem premissas sobre a intenção da outra parte. Comportamentos passados 

das partes terão influência direta sobre as premissas. Cabe entender se as premissas 

construídas constituem suficiente evidência sobre as verdadeiras intenções da outra 

parte. 

Gerir conversas e valores diferentes no caso das negociações entre os países integrantes 

da ALCA, implica adicionalmente em analisar aspectos culturais. 

O impacto da cultura nas conversas e relacionamentos orienta o clima das negociações 

(Salacuse, 1998). Tomando-se a definição de cultura como o conjunto de normas, 

crenças e valores socialmente transmissíveis de determinada comunidade, a cultura é 

fator determinante de como as pessoas se relacionam e, portanto, de como pessoas de 

diferentes culturas conduzem sessões de negociação. Pessoas de determinada 

comunidade usam os elementos de sua cultura para interpretar os fatos a sua volta e 

suas interações com pessoas. Desta forma, Hall (1959) observa a cultura como uma 

“linguagem silenciosa” que as partes precisam além da linguagem de forma a obter 

compreensão.  
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Figura xii. Comunicação, Salacuse (1998). 

O estilo de comunicação é muito importante em um ambiente de negociação, uma vez 

que ele se relaciona com a forma e velocidade que idéias são expostas. Conforme 

pesquisa de Salacuse (1998), a cultura americana é muito mais direta que a cultura 

brasileira, dado que não pode deixar de ser considerado no contexto da ALCA.  

4.1.5. Gestão de Problemas com Público Contrariado 

Existem razões importantes que justificam a preocupação com o público diante de 

decisões governamentais. “Um público descontente ou frustrado perde a fé nas 

instituições que governam a vida cotidiana e viabilizam a ação coletiva.” (Susskind e 

Field, 1997: 13). As pessoas esperam que seus governos defendam seus interesses 

dentro e fora dos seus países e, quando insatisfeitos, cidadãos voltam-se contra as 

instituições e indivíduos que os representam. Quando a irritação do público tem como 

alvo as ações do governo, toda a sociedade civil se desgasta. “Como lidar com o 

público contrariado?”39 

Susskind e Field (1997) acreditam que valores como honestidade, seriedade e decência 

abrem caminhos importantes ao lidar com um público contrariado e que, só através 

deste caminho, os líderes encontrarão a melhor maneira de ouvir os interesses do 

público, responder a suas críticas e ganhar a confiança dos cidadãos. 

Identificar os interlocutores em uma crise de opinião pública, entender os principais 

interesses envolvidos e a que grupos deve-se apresentar provas de legitimidade dos 
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atos e decisões praticadas, segundo Susskind e Field (1997), são pontos iniciais que 

devem ser considerados ao lidar com o público contrariado.  

Acreditam em um conjunto de princípios cuja essência é encarar a interação com o 

público como uma negociação entre muitos grupos de interesses diversos. Nesse 

contexto, sugerem: 

o Reconhecer os interesses do outro lado; 

o Encorajar o exame conjunto dos fatos; 

o Comprometer-se a minimizar acidentes, caso ocorram;  

o Prometer compensar prejuízos reconhecíveis, porém indesejados; 

o Aceitar responsabilidades, admitir erros, dividir poder; 

o Agir sempre de maneira confiável; 

o Enfatizar a construção de relacionamentos duráveis. 

Sobre impedir deturpações e especulações sobre as informações das negociações, 

Susskind e Field (1997) sugerem que haja um esforço para garantir que a honestidade 

seja de fato uma política e que declarações sejam feitas de forma transparentes, 

completas e exatas. Revelar os fatos, favoráveis ou desfavoráveis, gera credibilidade e 

mantém os canais de comunicação abertos. 

Neste ponto torna-se importante o papel da mídia. A mídia é por si só uma parte nas 

negociações e, por sua vez, apresenta interesses comerciais e/ou ideológicos. Quando 

existe conflito entre grupos, muitas vezes a mídia assume um papel de canal de 

negociações, divulgando declarações, opiniões e relatos que, quando distorcidos, 

agravam as diferenças e controvérsias, principalmente quando não dá chance para 

esclarecimentos e correções. Levando-se em conta todos os interesses das partes e da 

mídia, conforme Susskind e Field (1997), esta deve ser posicionada como um canal de 

comunicação onde as partes possam veicular a verdade e as entidades oficiais possam 
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assumir responsabilidades diante do público, obtendo dessa forma uma redução do 

nível de tensão decorrente dos problemas de controvérsias com o público contrariado.  

Analisando-se o episódio da manifestação popular de fevereiro de 2004 em Puebla, 

percebe-se a clara tentativa dos grupos não oficiais em chamar a atenção da mídia para 

o seu protesto contra o chamado “imperialismo” americano, marcando sua posição de 

contrariedade ao processo de negociação da ALCA, consolidada em um documento 

entregue aos representantes oficiais. Surgiu ali uma oportunidade para a criação de um 

canal formal com o público contrariado. 

Situações complexas como esta sugerem a ênfase em princípios comuns que, embora, 

por si só, não seja capaz de eliminar o conflito, pode dar um passo importante para o 

diálogo (Susskind e Field, 1997). Afirmar princípios comuns pode ajudar a dar início à 

conversa e ao diálogo. 

4.2. Aspectos sobre a Percepção e Dimensões da Negociação 

Considerando a complexidade que as negociações podem apresentar, aspectos importantes 

na sua percepção e dimensionamento assumem posição relevante no estudo das 

negociações do acordo da ALCA. 

A avaliação do nível de conflitos entre as partes, a busca conjunta de dados técnicos e 

científicos que colaborem na tomada de decisão entre as partes e a visualização da cadeia 

de valor estabelecida entre competidores / colaboradores forma o conjunto teórico a ser 

abordado nesse ponto do estudo. 

4.2.1. Avaliação de Conflitos 

A organização de um processo de construção de consenso, especialmente quando 

múltiplas partes estão envolvidas pode ser uma tarefa pouco encorajadora, 

principalmente quando não se pode determinar a dimensão da negociação e se existe 

uma chance razoável de sucesso. Conflitos são diferentes em cada caso e em cada 

situação, portanto, não existem regras nem padrões que possam ser seguidos na busca 

do consenso.  
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Em função do nível de conflito existente, procura-se decidir como formatar as questões 

a serem negociadas, como avaliar o número de reuniões necessárias e como determinar 

o volume de esforço e recursos a serem dedicados ao processo (Susskind e Thomas-

Larmer, 1999). 

A técnica de avaliação de conflitos surge como um exercício de obtenção de 

informações do tipo: quem está envolvido no conflito e quem propõe esforços de 

conciliação; que questões são relevantes para as partes; se o conflito faz sentido ou 

não, dadas as restrições do contexto; se existe a possibilidade das partes concordarem 

em participar. A avaliação de conflitos permite ao mediador a identificar as partes 

relevantes da disputa, mapear seus interesses substantivos e visualizar áreas de acordo 

e desacordo entre elas. 

Há registro do uso de técnicas de avaliação de conflitos desde o final dos anos 80. 

Moore (1986) e Carpenter e Kennedy (1900) apud Susskind e Thomas-Larmer (1999), 

apresentaram a condução de avaliações de conflito neutras em uma grande quantidade 

de disputas. Ainda, em 1997, a Society for Professionals in Disput Resolution, uma 

associação de mediadores e facilitadores de consenso, adotou um conjunto de melhores 

práticas para as agências do governo americano que incluíam regras orientativas para a 

condução de avaliações de conflito (Susskind e Thomas-Larmer, 1999). 

No caso das negociações da ALCA, respondendo a pergunta “Como poderia ser 

avaliado o grau de conflito entre os países em relação ao compromisso de se criar uma 

ALCA mais flexível?”40, a técnica poderia ser utilizada para resolver o problema de 

avaliação das divergências, onde, de um lado o Brasil fazia pressão para prevalecer o 

compromisso da sua criação e do outro, Canadá, Chile, México e Costa Rica, 

esboçavam resistência, enquanto os Estados Unidos, comprometidos com o Brasil, 

discretamente apoiavam a resistência. 

Conforme Susskind e Thomas-Larmer (1999), as avaliações de conflitos devem ser 

conduzidas por elementos neutros à disputa, como por exemplo, mediadores. Tais 
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pessoas devem possuir algum conhecimento das questões em pauta e total 

imparcialidade no processo. 

As avaliações de conflitos são conduzidas através de entrevistas que objetivam a coleta 

de informações e são realizadas através de um protocolo. As questões apresentadas nas 

entrevistas dependerão do conflito e da informação necessária para a construção do 

consenso. Entretanto, segundo Susskind e Thomas-Larmer (1999), todas as entrevistas 

devem incluir questões sobre o histórico do conflito, sobre aspectos relacionados com a 

situação, sobre o motivo e grau de importância das questões para as partes, sobre os 

interesses e concepções das partes e sobre a predisposição ao engajamento em um 

processo de construção de consenso.  

O processo de avaliação de conflitos gera recomendações no que diz respeito às regras 

básicas que irão direcionar o diálogo e, em geral, apontarão para como as decisões 

serão tomadas; como deve ser a interação entre as parte; como a interferência da mídia 

deve ser tratada; como devem circular e serem revisados os documentos preliminares e 

como deve ser tratada a confidencialidade do processo. 

4.2.2. Joint Fact-Finding (JFF)41 

Conforme Susskind e Cruikshank (1987), a técnica de Joint Fact-Finding (JFF) 

consiste em um processo de levantamento de dados técnicos e científicos que possam 

ser utilizados para alinhamento de percepções e como parâmetro neutro de redução de 

visões divergentes. Em situações onde existe indecisão, por falta de uma informação 

neutra ou por falta de confiança entre os participantes, o JFF é um instrumento útil que 

pode ser utilizado.  

Participantes de uma comissão independente, escolhida pelas partes, desenvolvem uma 

visão neutra sobre a questão objeto de controvérsia ou impasse, criando um contexto 

positivo para o processo de construção de consenso. 

                                                 
41 JFF: Joint Fact-Findings, busca conjunta de dados (Susskind e Cruikshank, 1987) 
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Nas negociações da ALCA, a busca conjunta de dados teve como seu maior facilitador 

o Comitê Tripartite, constituído pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), Organização dos Estados Americanos (OEA) e pela Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL).  

Conforme Susskind (2003), um JFF é conduzido através das seguintes etapas: 

o Delimitação do diálogo entre as partes; 

o Definição do método apropriado de análise; 

o Atribuição de papéis e responsabilidades; 

o Promoção de descobertas conjuntas; 

o Comunicação de resultados. 

O JFF tem sido um componente central nas negociações, pois oferece uma alternativa 

para o processo de construção de consenso, quando importantes informações técnicas 

ou científicas são necessárias para desmontar impasses (Ehrmann e Stinson, 1999). As 

partes com diferentes interesses e pontos de vista trabalham juntas para analisar fatos, 

dados, informações e previsões no intuito de desenvolver premissas comuns no sentido 

da tomada conjunta de decisões. Segundo os autores, os processos de construção de 

consenso realizados com base em JFF, tendem a produzir acordos melhor 

fundamentados, mais confiáveis e sustentáveis.  

Conforme Ehrmann e Stinson, (1999), em algumas disputas podem ocorrer questões 

relacionadas com a credibilidade com relação à visão científica. Este fato está ligado ao 

nível de confiança e relacionamento entre as partes. Partes que não confiam e não 

respeitam umas às outras são mais propícias a críticas as interpretações dos dados 

científicos das suas contrapartes. 

O JFF, em algumas circunstâncias não é apropriado. Conforme Ehrmann e Stinson, 

(1999), em casos onde existe um desequilíbrio significativo de poder entre as partes, o 

JFF pode ser utilizado pela parte mais forte para reforçar as diferenças. Ainda, onde 
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existe um desnível em experiência, dados serão trabalhados de maneira desigual pelas 

partes. “Se as partes não acreditam que possam construir um processo de JFF justo, que 

irá ser utilizado para compartilhar dados e informações mutuamente benéficos, esse 

não deve ser promovido” (Ehrmann e Stinson, 1999: 384). 

Outro aspecto a ser considerado é que o JFF pode consumir muito tempo e ser difícil 

de ser coordenado dentro dos limites de tempo impostos pela situação de negociação. 

Como conseqüência, pode-se obter um processo incompleto e não conclusivo, onde 

dados e informações não serão adequadamente integrados ao processo de construção 

de consenso.  

O uso da técnica não garantirá que as partes serão capazes de chegar a um acordo. 

Mesmo que ambos os lados concordem sobre os dados compartilhados, a diferença de 

idéias e interesses poderá prevalecer, por outro lado, o JFF contribuirá efetivamente 

para que as partes em disputa compartilhem a melhor informação, neutra e sem vieses.  

4.2.3. Competição e Colaboração  

Deve-se levar em conta que no contexto da ALCA, seus atores podem ser ao mesmo 

tempo, providos ou provedores, similares ou antagônicos. Por este motivo é necessário 

entender a proposta de valor de cada parte antes da negociação, bem como, avaliar 

quais são os interesses a serem negociados. 

A busca pela criação e obtenção de valor apresenta uma dualidade fundamental: criar 

valor, que traz em si a herança de um processo cooperativo, e obter valor, que traz em 

si a herança de um processo competitivo. Para criar valor as partes não devem agir 

isoladamente; devem reconhecer sua interdependência. Por outro lado, a competição 

pela “maior fatia do bolo” divide e afasta as partes. 

Sendo assim, certos momentos nas negociações podem se apresentar como um dilema, 

conforme sugerem Lax e Sebenius (1986). Os interlocutores precisam ser cooperativos 

para revelar informação e criar valor, por outro lado, revelar informações não 

pertinentes pode prejudicar a distribuição do valor criado.  
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O grande desafio de conciliação entre a competição e colaboração, está endereçado na 

obra de Brandenburger e Nalebuff (1996) que, através do uso da Teoria dos Jogos, 

provê um modelo que enfoca as partes não como competidores, mas como 

“complementares”. 

Brandenburger e Nalebuff (1996) desenvolvem múltiplas dimensões de ver a outra 

parte: como complementar, como cliente, como fornecedor e como concorrente. A 

visão da diversidade de formas de relacionamento possibilita uma análise do melhor 

posicionamento para que ambas as partes possam obter ganhos mútuos.  

Uma vez que a busca de ganhos mútuos rege o dilema inerente ao processo e 

considerando o aspecto integrativo existente entre a competição e colaboração, 

Brandenburger e Nalebuff (1996) referem-se ao termo “coopetição”42. Segundo os 

autores, a “coopetição” é a possibilidade de união de aspectos competitivos com 

aspectos cooperativos para que, de forma integrada, obtenha-se melhores resultados 

conjuntos. 

John Nash (1950), contribuindo para a Teoria dos Jogos, demonstrou a existência de 

um ponto de equilíbrio atingido após a adoção das melhores escolhas cooperativas, a 

partir do conhecimento das escolhas das contrapartes. “A Teoria dos Jogos determina 

os interesses de cada jogador em um jogo contra outros jogadores que também buscam 

promover seus próprios interesses da melhor maneira possível.” (Harsanyi, 1988: 11).  

O equilíbrio de Nash nas negociações pode ser entendido como o encontro de um 

acordo Pareto-eficiente, ou seja, de um ponto a partir do qual os negociadores não 

podem mais gerar ganhos para si mesmos sem causar prejuízos para os demais. 

Origina-se da busca por um acordo onde, a partir do qual, nenhum dos negociadores 

pode aumentar seus ganhos sem diminuir os ganhos dos demais. O ponto de equilíbrio 

de Nash, alcançado de forma evolutiva, representa a elasticidade das interações. 

Representa ainda, a maximização da soma dos interesses das partes. 

                                                 
42 Coopetição: Cooperação + Competição (Brandenburger e Nalebuff , 1996) 
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Figura xiii. Equilíbrio de Nash. 

Zeuthen43 (1930) descreveu uma estratégia de negociação que, quando adotada em um 

processo de barganha, leva as partes ao ponto de equilíbrio de Nash. No seu trabalho 

ele esclarece que a primeira proposta das partes deve ser o melhor pacote entre todas as 

suas possibilidades; que, se há aversão ao risco em determinada rodada de negociação, 

deve haver concessão; e que as concessões devem ser feitas na medida do 

restabelecimento do equilíbrio de risco. 

A dualidade entre cooperar e competir, também foi ilustrada por Davis (1970) através 

do “dilema do prisioneiro”, onde duas pessoas são presas por um crime; depois de 

terem sido separadas, cada uma é instada a escolher entre acusar(-se) ou silenciar. Se 

uma acusa e a outra não, a que acusa será posta em liberdade e seu depoimento 

mandará a outra para a cadeia por vinte anos; se ambas acusarem-se, ficarão presas 

cinco anos; se ambas silenciarem, as duas irão para a prisão por um ano, acusadas de 

um delito menor. 

                                                 
43 Zeuthen, através do seu trabalho, contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de uma Teoria da 
Competição Monopolística. Também procurou desenvolver uma Teoria do Mercado de Trabalho, quando a oferta 
é igual a demanda não necessariamente determinaria o nível de salários caso dois monopolistas estivessem 
negociando. 
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Figura xiv. Dilema do Prisioneiro, matriz de escolhas, Davis (1970) 

Sem comunicação, os prisioneiros ignoram a escolha do outro, cada um está num 

dilema: confia um no outro e coopera, permanecendo silencioso, ou é competitivo, 

acusando o outro. Se ambos estão dispostos a cooperar mutuamente, não confessando, 

o resultado no longo prazo é maximizado para ambos, mas se um deles não se 

comportar de modo cooperativo, o outro não se beneficia. 

O relacionamento entre Brasil-Estados Unidos, no âmbito da ALCA, pode ser 

entendido com a análise do modelo abaixo, denominado por Brandenburger e Nalebuff 

(1996) como a Rede de Valor. Ele, de forma não exaustiva, representa algumas das 

interdependências entre as partes. 

Sobre as simetrias na Rede de Valor, Brandenburger e Nalebuff (1996) explicam ainda 

que clientes e fornecedores desempenham papéis simétricos, enquanto competidores e 

complementares desempenham papéis espelhados. 
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Figura xv. Rede de Valor. Posicionamento dinâmico Brasil e EUA, adaptado de Brandenburger e 

Nalebuff (1996). 

A balança comercial Brasil-Estados Unidos em 2001, segundo informação mais 

recente da ALCA (2005), mostrou-se favorável ao Brasil. O Brasil, naquele ano, 

importou dos Estados Unidos um volume de US$ 12,9 bilhões contra US$ 14,2 bilhões 

exportados, perfazendo um saldo positivo aproximado de US$ 1,3 bilhões. Segundo 

dados do Ministério da Fazenda44 do Brasil, também naquele ano, 5.067 empresas 

brasileiras importaram produtos dos Estados Unidos, contra 11.936 empresas 

exportadoras. 

Por outro lado pode-se ressaltar que os Estados Unidos como cliente do Brasil, 

consome em geral produtos de baixo valor agregado, enquanto, como fornecedor, na 

sua oferta prevalece produtos de alto valor agregado os quais são acompanhados de 

maiores margens.  

                                                 
44 Disponível na Internet em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/Alca/Tabelas/default>. Acesso em 20 
de agosto de 2005. 
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No aspecto competitivo o Brasil enfrenta um embate com os Estados Unidos. Tomando 

o algodão como exemplo, os Estados Unidos aumentaram seus subsídios internos para 

de US$ 1,4 bilhão para US$ 4,8 bilhões de 2004 para 2005, acarretando um prejuízo 

anual para o produtor brasileiro na ordem de US$ 480 milhões (Tavares, 2005).  

Situação paralela ocorre com a laranja. Em 2004, O Departamento do Comércio dos 

Estados Unidos estabeleceu sobretaxas para as importações do suco de laranja 

brasileiro, que variam entre 24,62% a 60,29% (Oliveira, 2005). 

Como clientes, os Estados Unidos importaram em 2004, 606,5 milhões de litros de 

suco de laranja do Brasil por US$ 98,6 milhões, equivalentes a 15% do mercado 

americano (Oliveira, 2005). 

Como complementares, Brasil e Estados Unidos cooperam na área energética; no 

campo aeroespacial, através do Acordo de Cooperação Brasil-Estados Unidos de uso 

da Base de Lançamentos de Alcântara e nos interesses do meio ambiente, através de 

uma estratégia conjunta para enfrentar o problema do uso do mercúrio em garimpos de 

ouro na Bacia Amazônica, com apoio do Programa de Cooperação Brasil-Estados 

Unidos. 

No campo de complementaridade, Brandenburger e Nalebuff (1996), ressaltam que não 

só o pensamento de negócios está presente, trata-se de encontrar maneiras de fazer “o 

bolo crescer” fugindo do confronto competitivo em torno de um bolo fixo. 

Axelrod45 (1984) avalia que a base da cooperação não é a confiança, mas a 

durabilidade das relações. Ele mostra que a cooperação baseada na reciprocidade pode 

surgir dentro de um ambiente competitivo, a partir de um pequeno grupo de indivíduos 

que estejam prontos para retribuir a cooperação e que se relacionem entre si. Nesse 

                                                 
45 “In fact, getting out from Prisoner’s Dilemma is one of primary functions of government: to make sure that 
when individual do not have private incentives to cooperate, they will do the useful thing anyway. Laws are 
passed to cause people to pay their taxes, not to steal, and to honor contracts with strangers. Each of these 
activities could be generated as a giant Prisoner’s Dilemma game with many players. No one wants to pay taxes 
because the benefits are so diffuse and the costs are so direct. Everyone may be better off if each person has to 
pay so that each can share the benefits of schools, roads and other collective goods. This is a major pat of what 
Rousseau meant when he said that government’s role is to make sure that each citizen will be forced to be free. ” 
(Axelrod, 1984: 133) 
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sentido, para que haja a cooperação, não há necessidade de que os indivíduos sejam 

racionais ou comunicativos, que sejam amigos ou confiem mutuamente, e nem mesmo 

que haja uma autoridade central. Uma vez que haja reciprocidade, a punição pela 

oposição restabelece o equilíbrio das relações. No entanto, é importante que a 

retaliação seja imediata, sob pena de ser mal interpretada caso apareça tardiamente e, 

se não for relacionada a uma atitude anterior, possa perder o valor de punição passando 

a ser entendida como provocação. Ou seja, indivíduos movidos por suas necessidades 

particulares são levados a agir cooperativamente quando isso vem ao encontro de seus 

interesses.  

4.3. Abordagens para Construção de Consenso 

Após o adiamento do acordo da ALCA e o novo impasse estabelecido em 31 de março 

de 2004, em Buenos Aires, “Como resgatar o caminho da construção do consenso?”46  

Como forma de resgatar a direção do acordo pode-se considerar a abordagem de 

Susskind (1999) para a construção de consenso. 

Susskind (1999), em comparação com abordagens de consenso por maioria, apresenta 

a Construção de Consenso como uma alternativa para as negociações. Conforme as 

regras de decisão por maioria, questões são decididas por um sistema através do qual 

propostas são feitas e em função de votação são aprovadas ou não. Neste procedimento 

alguns participantes terão seus desejos atendidos e outros ficarão insatisfeitos com os 

resultados alcançados, o que dificulta o percurso da solução do senso comum. Susskind 

exemplifica com as “Robert’s Rules of Order”47, cujo formalismo é particularmente 

insatisfatório, sua aplicação tornou-se freqüentemente contra-produtiva por estar 

baseada na necessidade de conhecimento de regras muitas vezes obscuras.  

O modelo para construção de consenso proposto por Susskind (1999), conta com o 

papel de um indivíduo treinado como mediador que tem como objetivo ajudar os 

                                                 
46 Problema 8 
 
47 As “Robert’s Rules of Order” foram publicadas pela primeira vez em 1870. Baseadas em regras e práticas do 
Congresso Americano, presumia que procedimentos parlamentares e regras de maioria ofereciam o modelo mais 
apropriado para qualquer um e para todos os grupos (Susskind, 1999: 5). 
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participantes das partes a alcançarem um consenso. A sua tarefa é focada na produção 

de um acordo que atenda, de alguma forma, a todos que estão envolvidos no processo. 

O mediador mobiliza o grupo a realizar um debate amplo de idéias. Ao final de cada 

rodada, o mediador certifica-se se existe alguém que não conseguirá conviver com a 

última versão do acordo alcançado. Caso exista, ele buscará sugestões de modificação 

que sejam aceitáveis e que possam ir ao encontro do interesse do grupo. Desta forma, 

os participantes terão mais chance de ficarem satisfeitos por terem sido ouvidos, 

compreendidos e levados em consideração (Susskind, 1999). 

As vantagens da construção de consenso, conforme Susskind e Cruikshank (1987), são: 

facilitar a resolução de conflitos com dados científicos produzidos por analistas; usar a 

experiência dos mediadores para ajudar os participantes a alcançar a tomada de decisão 

em grupo; oferecer aconselhamento apropriado para os participantes; promover ganhos 

mútuos e ser um método que considera as emoções, os interesses e os valores no 

processo de quebra de impasses.  

Na sua obra com Cruikshank, (1987), Susskind concebe um processo de construção de 

consenso que se inicia com uma fase de pré-negociação, quando representantes 

estabelecem protocolos, agendas e dados comuns; segue com uma segunda fase quando 

as partes buscam opções para ganhos comuns, empacotam acordos, produzem e 

ratificam acordos e, finalmente, concluem com uma fase de implementação ou pós-

negociação, quando as necessárias formalizações são realizadas. Com a implementação 

inicia-se um processo de monitoramento, bem como, estabelece-se um contexto para 

renegociações. 

Processos de construção de consenso, em alguns casos, são difíceis de serem 

conduzidos, pois apresentam algumas dificuldades e barreiras. No caso da ALCA, onde 

múltiplas partes se apresentam, a construção de consenso torna-se especialmente 

complicada, uma vez que envolve diversos grupos internos, compostos por numerosos 

membros e sub-partes. 
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4.3.1. Ganhos Mútuos 

Durante a visita a Washington do embaixador Adhemar Bahadian, no final de fevereiro 

de 2005, ficou evidente a estagnada barganha posicional entre os países. Na opinião do 

Brasil, as propostas dos Estados Unidos criavam iam risco inaceitável à produção de 

genéricos. Por outro lado, a proposta brasileira de negociação Mercosul-Estados 

Unidos representou uma fuga das questões de propriedade industrial. 

Colocada a pergunta de pesquisa “Como gerar uma proposta com uma abordagem de 

ganhos mútuos?”48, do referencial teórico podemos entender que, para maximizar 

ganhos mútuos, as partes em negociação necessitam trabalhar diversos aspectos, os 

quais podem ser tratados seqüencialmente ou simultaneamente, podendo os 

participantes tratá-los uma ou mais vezes. Segundo (McKearnan e Fairman, 1999), 

estes são: Explorar os interesses das partes, Joint Fact-Finding, criar opções sem 

comprometimento e gerar pacotes de propostas. 

Ao explorar os interesses das partes, os participantes expressam seus entendimentos e 

metas e buscam compreender os entendimentos e metas dos outros em relação a cada 

questão objeto de negociação. Conforme Fisher et al (1994: 69) recomendam: 

“Reconheça os interesses do outro como parte do problema”. O objetivo nesse 

momento é entender os interesses que sustentam as posições das partes.  

Através do Joint Fact-Finding, busca conjunta de dados, as partes identificam as 

questões que, de fato, eles precisam responder para entender melhor uma questão ou 

entender como uma proposta apresentada possa afetá-lo. A busca conjunta de dados 

permite que, com interesses diferentes, indivíduos trabalhem conjuntamente no sentido 

de uma meta compartilhada. “Este processo encoraja confiança, melhora a 

comunicação e constrói entendimento.” (Ehrmann e Stinson, 1999: 380). 

Criar opções sem comprometimento requer que os participantes externem propostas 

específicas para cada uma das questões, entendendo que estas não serão julgadas por 

ninguém no momento em que surgem. Sem julgamentos prematuros, as partes 

                                                 
48 Problema 11 
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continuam gerando idéias e novas informações que irão desenvolver novas opções de 

ganhos mútuos. “Criar opções sem compromisso, libera as partes para pensar fora da 

caixa.” (McKearnan e Fairman, 1999: 332). 

Para Susskind e Cruikshank (1987), após uma busca conjunta de dados de sucesso, 

gerar opções acarretará ganhos mútuos. A geração de opções de forma livre, sem 

comprometimento formal entre as partes, proporcionará oportunidades para se 

encontrar propostas que possam gerar ganhos mútuos e que posam ser satisfatórias para 

ambas as partes. 

Gerar pacotes de propostas consiste em agrupar aquelas que atendam a maioria das 

questões que estão sendo negociadas pelo grupo de trabalho (McKearnan e Fairman, 

1999). Uma vez que opções foram geradas e que estas podem atender aos interesses de 

todas ou a maioria das partes, para cada questão os participantes devem agrupar as 

propostas em um ou mais pacotes, no intuito de facilitar o consenso em função da 

geração de ganhos que cada pacote produz ao grupo. 

De acordo com Susskind e Cruikshank (1987), acordos baseados em ganhos mútuos 

somente poderão ser obtidos quando as partes se esforçam no sentido cooperativo e 

não no sentido competitivo do relacionamento. Abordagens de “soma zero” assumem 

que um número limitado de ganhos está disponível, o que significa dizer que o que 

uma parte ganha corresponde ao que a outra parte perde, denotando um alto grau de 

competitividade. Por outro lado, a “barganha integrativa” descrita por Susskind e 

Cruikshank (1987), impõe às partes um processo de busca por opções de troca que 

sejam valorizadas de forma diferente entre elas. “Se elas podem encontrar suficientes 

itens que elas valorizem de forma diferente, elas poderão negociar e explorar essas 

diferenças, e todos irão ganhar.” (Susskind e Cruikshank,1987: 86).  

Em contraste com a barganha posicional, a barganha integrativa gera valor para as 

partes, e alarga a zona de possíveis acordos (ZOPA) através do deslocamento positivo 

da fronteira de eficiência49. 

                                                 
49 Qualquer ponto sobre essa fronteira é considerado eficiente, enquanto qualquer ponto situado dentro da zona de 
possíveis acordos não, já que, nesse caso, uma parte pode melhorá-lo sem prejudicar a outra. 
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Figura xvi. Ganhos Mútuos, Susskind e Cruikshank (1987). 

A área correspondente ao alargamento da ZOPA representa a região de ganhos mútuos. 

4.3.2. Quebra de Impasses 

“Como quebrar o impasse?”50 A visita do co-presidente americano Peter Allgeier ao 

Brasil, em setembro de 2004, teve o objetivo da quebra do impasse, ressaltando o 

interesse americano na retomada das negociações. 

Conforme Moore (1982), os resultados possíveis em uma negociação entre duas partes 

podem ser: vencedor/perdedor, vencedor/vencedor, compromisso e impasse. Aponta o 

impasse como um fenômeno que se caracteriza pela não cooperação entre as partes; 

pelo desejo mútuo, por uma razão qualquer, das partes em evitar o conflito; por 

nenhuma das partes ter poder suficiente para forçar a questão; quando as possibilidades 

de vencer são pequenas; quando nenhuma das partes se importa com a disputa; quando 

os interesses das partes não estão relacionados ou ainda quando há falta de confiança, 

comunicação deficiente, emoções negativas ou um processo de resolução inadequado. 

Nesse caso, o impasse representa a paralisação do processo e a não satisfação de ambas 

as partes em termos da negociação. 

                                                 
50 Problema 10 



109 

   
 

No contexto estudado da ALCA, nenhuma das partes teve poder suficiente para forçar 

a questão e as possibilidades de vencer eram pequenas. Além disso, a influência da 

imprensa e do público pode ter provocado a radicalização dos negociadores, 

ocasionalmente reforçando os impasses. Nesse caso torna-se necessário entender como 

lidar com a mídia e com o público para diminuir a tensão e facilitar a construção de 

consenso. 

Ferramentas como acordos negociados para a construção de consenso são importantes 

em muitas situações onde há necessidade de quebra de impasses. Como uma 

ferramenta, a construção de consenso não depende de intervenções externas. A 

construção de consenso pode ser proposta por qualquer uma das partes envolvidas no 

impasse (Susskind e Cruikshank, 1987). 

No campo do comportamento, Watkins e Rosegrant (2001) apresentam atitudes para a 

evitar e quebrar impasses nas negociações descrevendo negociadores que determinam e 

controlam suas negociações; negociadores que organizam-se para aprender com o 

processo; negociadores que favorecem acordos quando possível e empregam a força 

quando necessário; negociadores que antecipam e administram o conflito; 

negociadores que não procedem de forma constante do início até o final da negociação, 

alternando movimentos de ação com movimentos de parada até que o acordo seja 

alcançado e negociadores que trabalham internamente para configurar seus mandatos, 

negociar instruções, e vender os acordos resultantes aos constituintes.  

Para o Brasil e Estados Unidos, a revisão das regras básicas, posições e interesses, 

gerando novos pacotes de opções, constituiriam fortes atitudes no sentido da quebra do 

impasse, da visualização de ganhos mútuos e satisfação de interesses não atingidos. 

4.3.3. Sobreposição de Barreiras Mentais  

No caso da ALCA, na fase final do processo, o embaixador brasileiro Adhemar 

Bahadian desabafou sua emoção e desapontamento ao final de um período de intensa 

negociação e impasses, “Nós não destruímos a ALCA, fizemos uma proposta que tem 

base e se mostrou uma postura que preserva os interesses das partes. O problema é que 
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um dia nos dizem que a casa é de palha e no outro, que é de cimento. Agora chegou a 

hora da verdade.” (Figueiredo, 2004e). Com essa afirmação, deixou clara sua barreira 

mental para o consenso e para a continuidade das negociações. 

McKearnan e Fairman (1999: 327) definem consenso como “acordo entre todos as 

partes participantes” fazendo uma forte recomendação aos grupos de construção de 

consenso que busque o consenso, porém que não exijam unanimidade nos acordos 

finais. Segundo os autores, grupos que assim procedem, correm o risco de não receber 

as partes mais exigentes. Um processo de construção de consenso começa quando um 

grupo de indivíduos se reúne para buscar consenso sobre um conjunto de questões de 

entendimento comum. 

A construção de consenso, segundo a abordagem de Staus (1999), divide-se em quatro 

principais fases, conforme figura: 

 

Figura xvii. Fases da Construção do Consenso segundo Staus (1999: 139). 

Staus (1999; 138) explica que, durante a fase de Construção de Consenso propriamente 

dita, “as partes envolvidas se encontram em uma série de reuniões para construir o 

consenso passo-a-passo, a partir da criação do entendimento comum de um problema, 

no sentido do acordo sobre uma solução.” 

Existem diversos desafios no caminho da construção de consenso. Conforme 

McKearnan e Fairman (1999), os desafios não necessariamente estão relacionados com 

a preparação, deliberação ou negociação inadequadas. Muitas vezes eles refletem 

conflitos subliminares que simplesmente não podem ser resolvidos dentro do tempo e 

recursos disponíveis.  
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Segundo esses autores, as emoções surgem como fortes barreiras mentais durante o 

momento conclusão do processo de construção de consenso. Muitas vezes porque as 

partes somente começam a “tomar o processo seriamente” ao seu final, quando começa 

a ficar claro que o tempo está se esgotando e que as partes ainda necessitam chegar a 

um acordo. Outra possibilidade apontada é a de que as partes lançaram mão de uma 

abordagem de “intensa barganha” nas suas deliberações, partindo de posições extremas 

na abertura, retendo informações, fazendo pouco esforço para entender os interesses 

das outras partes e fazendo poucas concessões e, sendo assim, podem chegar ao final 

do processo com menos confiança na boa fé das outras partes. 

A ampliação de ganhos mútuos, uso de padrões justos para dividir o valor criado e o 

uso de procedimentos para resolução de conflitos para lidar com impasses, são 

abordagens que em conjunto ou em separado podem contribuir com o problema de 

barreiras mentais na construção de consenso. 

Ainda, como sugestão, McKearnan e Fairman (1999) apresentam três estratégias para 

maximizar as possibilidades de produzir um consenso, mesmo quando as partes não 

conseguem um alinhamento total sobre seus interesses: 

1 - Ao início de um processo, definir claramente as metas dos grupos e regras para 

decisões, lembrando que a busca pelo consenso, neste caso entendido como um acordo 

de todas as partes envolvidas, é uma meta central e que regras para decisões guardarão 

algum espaço para o caso de nem todos as partes envolvidas possam conviver com o 

acordo proposto. 

2 – Ao longo do processo, quando o grupo criar uma ou mais propostas que a maioria 

possa concordar, estas devem ser submetidas a críticas e sugestões de alternativas 

daqueles cujos interesses ainda não foram satisfeitos. 

3 – Ao fechamento, caso não seja possível encontrar unanimidade, oferecer àqueles 

que não estão alinhados com as propostas finais de acordo, a oportunidade de expressar 

seu descontentamento e reconhecer o esforço dos participantes na busca do consenso. 
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“Como uma forma de política democrática, a construção de consenso tem sua parcela 

de momentos de irritação e limitações processuais. Ainda, a despeito dos desafios e 

frustrações, grupos que normalmente buscam o consenso, produzem melhores acordos 

do que aqueles que não tentam.” (McKearnan e Fairman, 1999: 372). 

4.3.4. Uso da Tecnologia  

No campo da construção de consenso, os computadores aumentam a sua importância e 

participação. Ozawa (1999) chama a atenção para o fato de que, como um 

complemento às reuniões face-a-face, as comunicações baseadas em computador estão 

ganhando espaço e sendo largamente utilizadas em processos de construção de 

consenso, notadamente nas teleconferências. Por outro lado o autor também aponta 

para os desafios e as limitações que este uso da tecnologia pode apresentar. 

O uso da tecnologia na construção do consenso pode ser verificado no acesso a 

materiais escritos; nas discussões, debates e deliberações; em análises; tomadas de 

decisão e na composição de documentos preliminares. 

A disseminação e o acesso a documentos escritos através de computadores vêm 

reforçar a fragilidade das decisões consensuais geradas sem o envolvimento de todas as 

representações e partes com interesses nas questões. Conforme Ozawa (1999), 

aplicações baseadas na rede mundial Internet e o uso do correio eletrônico, são as duas 

formas mais poderosas de uso da tecnologia na disseminação de informações. 

Na facilitação de negociações, a tecnologia computacional suporta os processo de 

notificação do público e participantes, ajuda na distribuição de material para as partes 

durante as rodadas de negociações, permite o compartilhamento de informações 

antecedentes e resultados parciais, bem como ajuda a divulgar resultados para o 

público interessado. 

Quanto aos riscos inerentes ao uso da tecnologia computacional, Ozawa (1999) lembra 

que negociações intermediadas por meios eletrônicos introduzem a dificuldade de 

percepção de reações emocionais e físicas entre as partes, importantes indicadores nos 

processo de comunicação. 
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Por outro lado, análises de impacto, projeções financeiras e outros estudos técnicos 

quantitativos de dados e informações, praticamente ficam impossibilitadas sem o uso 

de computadores. 

Negociadores que entendem as melhores aplicações e limitações da tecnologia da 

informação, fazem o melhor uso dela e encontram uma importante ferramenta no 

sentido da construção do consenso. Dessa forma, incluem em suas fases de 

planejamento, antevisões do seu uso e aplicação. 

Durante as negociações da ALCA ficou evidente o uso da tecnologia, principalmente 

da rede mundial Internet. A Página Eletrônica Oficial da ALCA, mantida em quatro 

idiomas pelo Comitê Tripartite, desempenhou um importante papel da divulgação e 

acesso a agendas, minutas, documentos, declarações ministeriais, planos de ação, bases 

de dados sobre comércio e tarifas, resultado dos trabalhos dos grupos e comitês de 

negociação, dispositivos para facilitação de negócios, contatos governamentais e 

participação da sociedade civil. 

Na opinião de Lampreia (1997), a tarefa de coletar e sistematizar as informações 

essenciais para as negociações da ALCA, não teve precedentes, em virtude da 

relevância e do volume da informação reunida e organizada a respeito das trinta e 

quatro economias nacionais, bem como do relacionamento comercial que mantinham 

entre si. 
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5. ACOMPANHAMENTOS E AVALIAÇÕES DE RESULTADOS  

Para atingir o objetivo secundário desse estudo, de responder a pergunta “Como avaliar, 

sob diversas óticas, a eficiência de estratégias e instrumentos teóricos, bem como, suas 

contribuições em cada situação ou em cada condição de negociação?”, cabe o 

aprofundamento sobre formas de acompanhamento e avaliação de resultados em 

negociação. 

Acompanhamentos e avaliações de resultados podem servir a vários propósitos. 

Facilitadores e mediadores envolvidos com processos de negociação e construção de 

consenso podem encontrar nas avaliações a determinação sobre quais estratégias e 

instrumentos teóricos funcionam mais efetivamente (Innes, 1999). 

Acompanhamentos e avaliações de resultados em processos de negociação podem ser 

conduzidos em três momentos: ao longo do processo, para determinar se alguma mudança 

de procedimento ou foco deve ser feita; logo após a conclusão do processo, para assegurar 

a qualidade de um acordo e como as relações entre as partes melhoraram ao longo do 

tempo; ou um ano ou mais após o final do processo, para determinar a qualidade da 

implementação do acordo e os reflexos que ele possa ter causado. Todos os três tipos de 

avaliações ajudam a desenvolver “melhores práticas” no campo da construção de consenso 

(Carpenter, 1999). 

Independentemente se a avaliação será conduzida ao longo do processo, após a sua 

conclusão ou de forma retrospectiva, será possível tratá-la sob referenciais e critérios 

diversos.  

Conforme Innes (1999), o critério mais obvio para avaliar uma negociação é se ela 

produziu ou não um acordo, critério não observado no caso da ALCA. Embora essa seja 

uma importante medição, muitas vezes, entretanto, um acordo pode ser alcançado, mas o 

processo ser considerado um fracasso se o acordo for infactível ou insustentável. Uma 

negociação de sucesso produzirá resultados que satisfarão a pelo menos um critério e tanto 

melhores serão seus resultados, quanto o número de critérios que ela possa satisfazer. 



115 

   
 

Entretanto, lembra Carvalhal (2004) que o acordo pode ser justo, aceitável e válido, porém 

enquanto estiverem mantidas as suas condições originais. 

Os critérios a serem utilizados poderão variar de importância de acordo com a situação. “A 

importância de cada critério em cada caso, em última análise, caberá ao julgamento 

daqueles afetados pelos resultados.” (Innes, 1999: 651). 

Susskind e Cruikshank (1987), baseados em pesquisa e nos apontamentos de diversos 

outros especialistas identificaram quatro características de um bom acordo negociado: a 

justiça, a eficiência, a sabedoria e a estabilidade. 

De uma forma ampliada, complementando a Matriz de Negociações Complexas (Duzert et 

al, 2005 e Fisher et al, 1994), segue-se estudo sobre dez critérios para acompanhamentos e 

avaliações de resultados de negociações. 

 

Figura xviii. Matriz de Negociações Complexas, Duzert et al (2005) e Fisher et al (1994) e as Dez 

Formas para Acompanhamento e Avaliação de Resultados. 
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5.1. Avaliação da Satisfação das Partes e Racionalidade 

Judith Innes (1999) descreve um processo que produz um acordo de alta qualidade como 

aquele que vai ao encontro dos interesses de todas as partes. A autora defende que seu 

desenho reflete suficiente pensamento, diálogo e comprometimento para torná-lo viável, 

implementável e estável. Ele resolve diferenças de forma a tomar vantagem das 

oportunidades para ganhos mútuos. Ele também provê formas de alteração do acordo em 

função de novas condições, sendo flexível e adaptativo. 

Indo ao encontro dos interesses de todas as partes, produzirá, sob certa ótica, a satisfação 

que pode ser entendida como um critério de medição de um bom acordo. 

A satisfação de acionistas, clientes, e funcionários pode ser verificada através de elementos 

materiais tais como bonificações, condições comerciais, salário, e outros benefícios. 

Também poderá ser medida através de indicadores não materiais, por exemplo, 

relacionamento e confiança.  

No sentido de substituir premissas do campo da economia de que pessoas buscam otimizar 

os produtos das suas decisões, Simon (1947, 1997) propôs que, de outra forma, elas 

buscam satisfação. Enquanto o pensamento econômico assume que uma organização tenta 

maximizar seus lucros, buscando o retirar o máximo de produtividade das suas operações, 

Simon (1947, 1997) demonstrou em seus estudos que as empresas não otimizam seus 

lucros, mas sim, contentam-se com algo que seja adequado ou satisfatório. Pela falta de 

conhecimento total das conseqüências das suas decisões, argumenta que a racionalidade 

humana é restrita e não perfeita, fazendo com que as pessoas busquem satisfação no lugar 

de produtos ideais51. 

Sendo assim, negociadores irão se contentar com alternativas não otimizadas, significando 

dizer que eles tentarão encontrar soluções que satisfaçam o seu conjunto de interesses, 

levando em consideração a forma como as outras partes buscam resolver os seus. 

                                                 
51 Simon e March (1958: 209) afirmam que “não há razão para supor que qualquer técnica de tomada de decisão 
seja centralizada ou descentralizada trará a organização a uma vizinhança do ótimo genuíno, a busca por 
mecanismos de decisão não pode centrar-se no critério de otimização, mas deve obter critérios satisfatórios e 
factíveis.” 
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Pode-se afirmar que, sob o critério de avaliação da satisfação das partes, a ALCA 

fracassou, uma vez o seu impasse foi de encontro aos interesses dos blocos em negociação. 

5.2. Avaliação Através da Veracidade da Informação e Decisão com Base Científica 

A proposta de uso da tecnologia, através Página Eletrônica Oficial da ALCA, no sentido 

da veracidade da informação e de propiciar decisões com base científica, pode ser 

considerada como evidência da tentativa de alinhamento de informações e dados 

compartilhados. 

Informações reunidas, analisadas, modeladas e cuidadosamente empacotadas a portas 

fechadas podem não ter nenhuma credibilidade quando forem divulgadas, mesmo sendo 

exatas. A solução é abrir bem as portas e examinar os fatos conjuntamente. Essa é uma 

proposta assustadora para quem deseja desesperadamente controlar resultados (Susskind e 

Field, 1997). 

Em função do problema de diferentes percepções dos países integrantes da ALCA, uma 

solução para o desafio da avaliação de resultados pode ser obtida através da informação 

verdadeira e decisão com base científica, produto da busca conjunta de dados. A busca 

conjunta de dados tem como objetivo gerar informações que sejam confiáveis para ambas 

as partes, e acaba por restabelecer a confiança, alinhar as percepções sobre informações 

neutras e cientificas. Além disso, a busca conjunta de dados evita a defesa de posições e 

orienta para um acordo válido e sustentável. Conforme sugerem Susskind e Field (1997), 

se por um lado este princípio assusta os negociadores tradicionais, por deixar que a outra 

parte conheça suas informações e que as utilize em seu próprio proveito, por outro lado 

todos os tomadores de decisão obterão a melhor informação possível para que possam 

fazer a melhor escolha. A melhor informação será aquela que for alcançada 

conjuntamente, pois a informação obtida individualmente, analisada, modelada e 

cuidadosamente empacotada, sem a participação da outra parte, não tem credibilidade 

quando aparece e nem servirá como parâmetro para avaliação. Conforme confirmam 

Susskind e Field (1997), as informações, mesmo quando exatas, se foram geradas 

unilateralmente, podem ser totalmente desacreditadas. Assim, além de gerar mútua 

confiança e aprofundar o relacionamento, a busca conjunta de dados pode aumentar a 
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validade do acordo através da intenção criativa e confiante que a visão conjunta sobre os 

dados pode proporcionar.  

5.3. Avaliação de Riscos 

No caso da ALCA, quanto à natureza, os risco de uma negociação poderão ser 

econômicos, sociais, comerciais, ecológicos / ambientais, políticos e de desenvolvimento 

sustentável. Diversas entidades oficiais e não oficiais se manifestaram nesse sentido ao 

longo das negociações.  

Em seu trabalho, Carpenter (1999) explica que avaliações durante o processo de 

negociação servem para determinar se alguma mudança de procedimento ou foco deve ser 

feita antes do seu encerramento. Bazerman (2004), ao abordar o julgamento sob incerteza, 

utiliza a análise de risco como forma de acompanhamento de resultados ao longo do 

processo da negociação.  

Diante de situações de risco, os negociadores poderão adotar diferentes estratégias no 

sentido de aceitá-los, no caso de serem improváveis ou de baixo impacto; aceitá-los sob 

acompanhamento, quando houver baixa possibilidade de ocorrência e o seu impacto é 

administrável; suprimi-los, quando sua probabilidade e impactos são relevantes; deslocá-

los, quando o risco pode ser transferido para terceiros e mitigá-los, quando o risco 

apresenta nível preocupante e medidas contingenciais devem ser tomadas para eliminá-lo 

ou reduzir seu impacto. 

Para McKearnan e Fairman (1999) uma situação de incerteza que não possa ser eliminada 

por um JFF e que as partes envolvidas não apresentem tolerância às possibilidades futuras 

de risco, haverá oportunidade para a adoção de contratos contingenciais. 

Percepções de risco muitas vezes são falhas, resultando em mau direcionamento dos 

esforços de redução de risco pelos tomadores de decisões públicos e privados (Fischhoff et 

al,1981, apud Bazerman, 2004). 

Adicionalmente, para Mnookin, Peppet e Tulumello (2000), a tolerância ao risco 

apresentada pelas partes afeta a negociação. No extremo, se ambas as partes são avessas ao 
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risco, a zona de possível acordo fica alargada, uma vez que cada parte estará mais 

preparada para receber menos ou pagar mais do que o valor esperado, no sentido de evitar 

que o acordo não seja sustentável e acabe em uma instância judicial. 

Bazerman (2004: 58), ao estudar o risco, define como “equivalente de certeza” o valor 

certo que faria um tomador de decisões ficar indiferente entre um evento incerto e aquele 

valor certo. Sendo assim, será neutro ao risco um negociador cujo “equivalente de certeza” 

para um acordo de resultado incerto seja igual ao valor esperado do ganho incerto. Pode-se 

então admitir comportamentos afastados dessa neutralidade, caracterizando negociadores 

como adversos ou propensos ao risco. Quando os tomadores de decisões agem de um 

modo adverso ao risco ou de exposição ao risco, eles tomam decisões que freqüentemente 

excluem a maximização do valor esperado (Bazerman, 2004). 

Substituindo o critério de valor esperado pelo critério de utilidade esperada, a teoria da 

utilidade esperada (Bernoulli, 1738, apud Bazerman 2004) sugere que cada nível de um 

resultado está associado com algum grau de prazer ou benefício líquido chamado 

“utilidade”. Bazerman (2004: 59) esclarece que a utilidade esperada de uma alternativa 

incerta é a soma ponderada das utilidades de seus resultados, cada uma multiplicada por 

sua probabilidade. Segundo a teoria da utilidade esperada, indivíduos identificam 

resultados em termos de sua riqueza total e da riqueza adicional que ganhariam com cada 

resultado alternativo. Isto é, cada escolha é vista dentro do contexto da utilidade geral que 

está sendo experimentando concorrentemente e do efeito que aquela escolha teria sobre a 

utilidade geral no futuro. 

A teoria perspectiva de Kahneman e Tversky52 (1979, apud Bazerman, 2004) em 

contrapartida a teoria da utilidade esperada, argumenta que decisões individuais muitas 

vezes são abordadas independentemente. Segundo essa teoria, indivíduos tratam riscos 

referentes a ganhos percebidos diferentemente de riscos referentes a perdas percebidas. A 

percepção sobre um negócio com 60% de probabilidade de perda é percebido de forma 

                                                 
52 Daniel Kahneman e Amos Tversky em seu trabalho, desenvolveram a teoria perspectiva analisando a decisão 
sob risco. Para eles,escolhas sob a perspectiva de risco apresentam efeitos pervasivos inconsistentes com os 
conceitos básicos da teoria da utilidade. 
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diferente de um negócio com probabilidade de 40% de ganho. A forma como um problema 

é estruturado, ou apresentado, pode mudar o ponto neutro percebido da questão. 

A teoria perspectiva sugere que: 

o Pessoas avaliam recompensas e perdas em relação a um ponto de referência 

neutro;  

o Pessoas consideram resultados potenciais como ganhos ou perdas em relação a 

esse ponto de referência fixo, neutro; 

o Pessoas determinam suas escolhas com base na mudança resultante na posição 

dos ativos como avalia segundo uma função de valor em forma de “S”. 

 

 

Figura xix. Função do valor hipotético justificada pela estruturação (adaptado), Bazerman (2004: 62). 

Nesse gráfico, o eixo X representa as unidades nominais ganhas ou perdidas, e o eixo Y 

representa as unidades de utilidade associadas aos níveis variáveis de ganho ou perda. 

Segundo Bazerman (2004), a nossa resposta à perda é mais extrema do que a nossa 

resposta ao ganho. 



121 

   
 

5.4. Avaliação Sobre a Otimização Econômica 

Durante a fase preparatória das negociações da ALCA, Lampreia (1997) descreve a 

preocupação do Brasil e MERCOSUL com a otimização econômica, em não excluir do 

processo qualquer setor ou produto e em contemplar a possibilidade de que os países 

definam setores e produtos econômicos aos quais pudessem ser aplicados tratamentos 

especial, dadas suas particularidades. 

Conforme Innes (1999), um processo de negociação poderá ser avaliado em função do seu 

custo e do benefício gerado. Nos custos incluem-se os gastos financeiros, tempo dos 

participantes, contribuições e o tempo total dispensado para se atingir um acordo. Os 

benefícios, também entendidos através das suas funções de utilidade, podem ser 

verificados com a ajuda da Teoria dos Jogos proposta por Von Neumann e Oskar 

Morgenstern,53 que propõem um modelo de análise para a distribuição do valor em uma 

disputa. 

Com uma abordagem matemática complexa, juntamente com limitações cognitivas das 

pessoas, alguns teóricos preferem adotar a Teoria dos Jogos como um instrumento 

orientador no sentido do melhor caminho para atingir seus objetivos (Ordershook, 1986). 

Dados os aspectos quantitativos que a otimização econômica possa assumir, através da 

Teoria dos Jogos, um negociador poderá avaliar o retorno esperado para a sua estratégia 

face à estratégia adotada pelas outras partes. 

Gray (1999) também propõe uma avaliação de resultados em função da estratégia adotada 

pelas partes. 

                                                 
53 Von Neumann e Oskar Morgensten publicaram e 1944 o livro Theory of Games and Economic Behavior, 
marco fundamental para a Teoria dos Jogos. 
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Figura xx. Matriz de resultados na negociação, Gray (1999). 

Com a abordagem de Nash (1950), pode-se avaliar os impactos da estratégia de 

retaliação à pirataria no MERCOSUL. No episódio da pressão americana para a 

proteção das suas patentes, o efeito de retaliações cruzadas poderia refletir na perda de 

valor na negociação com conseqüência direta na distribuição de ganhos. O Ponto de 

equilíbrio se desloca para uma posição correspondente à perda de valor decorrente das 

posições dos países. 

 

Figura xxi. Efeito das retaliações cruzadas. 
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5.5. Avaliação Ética 

Enquanto a moral refere-se ao comportamento, a ética é a ciência que busca um 

fundamento para a moral no campo filosófico. A ética é uma ciência que se utiliza provas 

ou deduções lógicas e não de experimento, portanto a ética apresenta fórmulas para 

racionalizar situações.  

A ética sempre tende para a razão, sendo a razão ética é demonstrada por uma via 

científica. Dessa forma, um acordo estabelecido fundamentado em aspectos e conceitos 

éticos apresenta menor potencial de falhas na sua implementação. 

Varela (1999a) baseia sua definição de ética sobre um constante reconhecimento da 

natureza virtual de nós mesmos nas operações atuais das nossas mentes. “Uma pessoa 

sábia seria aquela que sabe o que é certo e o faz espontaneamente. É o imediatismo da 

percepção de da ação que desejamos examinar criticamente.” (Varela, 1999a: 4). 

Pode-se analisar o comportamento ético de negociadores a partir da visão de Mencius. 

Mencius é citado na obra de Varela (1999a) , bem como os quatro tipos de ações humanas 

por ele identificadas, onde apenas uma manifesta verdadeiramente o comportamento ético. 

Em ordem crescente de excelência apresentam-se: ações que emergem do desejo pelo 

ganho; ações que emergem de respostas habituais aos padrões; ações que emergem de 

regras determinadas externamente e ações que emergem da extensão do seu sentimento. 

Este último tipo de ação corresponderá, segundo Mencius, àqueles verdadeiramente 

virtuosos. Ainda defende que a razão deve guiar nossas ações, mas sempre em harmonia 

com cada situação, o verdadeiro comportamento ético está no meio do caminho entre 

espontaneidade e cálculo racional. 

No campo das organizações, referenciando Thomas Nagel, Alberoni e Veca (1990) 

lembram que ao se ampliar o ponto de vista individual e levar o raciocínio moral para o 

campo impessoal, invade-se o campo da ética pública. Neste campo, a busca por critérios 

éticos publicamente compartilhados permitirá o exercício de julgamento e avaliação ética. 
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Alberoni e Veca (1990) citam a corrente ética utilitarista54, que concentra sua atenção na 

utilidade coletiva. Para os utilitaristas as políticas públicas devem ser avaliadas em relação 

ao bem estar coletivo que produzem. Também abordam a corrente kantiana55, que afirma 

que os princípios éticos de uma sociedade surgem do diálogo e convergência de indivíduos 

racionais motivadas ao entendimento. 

No campo dos direitos, Alberoni e Veca (1990) citam John Locke, que defendeu os 

direitos pessoais e invioláveis dos indivíduos antes dos quais qualquer poder tem a 

obrigação de parar, mesmo o poder legítimo. A política pública irá defender esses direitos 

individuais contra as invasões do seu “espaço moral”. 

É a partir dos critérios de utilidade, racionalidade e direitos que os autores propõem a 

construção de uma moral racional para avaliação de políticas. “Devemos aceitá-los em 

conjunto, contudo, pois são três tesselas de um mesmo mosaico. Os grande problemas 

públicos não podem ser resolvidos com apenas um deles.” (Alberoni e Veca, 1990: 93). 

No campo das negociações internacionais da ALCA os três princípios se contrapõem e se 

integram mutuamente. Como um exemplo, Alberoni e Veca (1990) apresentam o caso de 

políticas econômicas com resultado no médio prazo, que resultará e aumento de renda da 

nação e distribuição dos novos recursos. No curto prazo sacrifícios serão impostos aos 

mais pobres e, portanto, a eqüidade fica prejudicada, por outro lado, considerando-se o 

resultado final de crescimento da riqueza, será possível um grau de eqüidade ainda maior. 

A proposta final dos autores para um critério ético para avaliação de resultados no campo 

público resulta em explorar a tensão originada pelos três princípios. “Utilidade, acordo 

racional e direitos são três critérios a serem levados em conta e ponderados racionalmente” 

(Alberoni e Veca, 1990: 93). Sob essa proposta, pela sua complexidade e inúmeras 

divergências, surge um grande desafio no sentido da avaliação ética da proposta da ALCA. 

                                                 
54 Representada por: BENTHAN, Jeremy. Principles of morals and legislation, 1781. Disponível em  
http://www.la.utexas.edu/labyrinth/ipml; MILL, John Stuart. Bentham. In: Dissertations and discussions. 1972. v. 
1; HUME, David. An enquiry concerning human understanding, Chicago, Encyclopedia Britannica, 1952. 
 
55 Representada por: KANT, Imanuel. Crítica da Razão Pura. 1781, disponível em  
http://www.br.egroups.co/group/acropolis 
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5.6. Avaliação de Justiça como Equidade 

O relatório do Chaire Mercosur (2005), aponta para a fraqueza e assimetria do 

MERCOSUL frente à Europa e América do Norte. 

Os países participantes esperam que os produtos das negociações da ALCA sejam justos56 

para as partes, porém, conforme Innes (1999), também devem ser vistos pela sociedade 

como justos e desejáveis. Um processo que resolveu um problema às custas de um grupo 

de pessoas desprovidas de poder, segundo a autora, não atende ao critério de justiça. Se um 

grupo produz resultados que afetam negativamente uma comunidade maior, este não será 

um resultado positivo mesmo que as partes ao redor da mesa de negociação estejam 

satisfeitas. 

Foi visão inicial do Brasil e MERCOSUL que a ALCA deveria ser construída sobre 

compromissos justos, equilibrados e eqüitativos para cada uma das partes, a serem 

assumidas simultaneamente por todos os países signatários do acordo (Lampreia, 1997). 

Para Rawls (2001), a justiça é a primeira virtude das instituições sociais. Pelo seu caráter, 

impõe limites à perda de liberdade de alguns, em prol de um maior benefício dividido por 

outros. Cada indivíduo tem uma inviolabilidade baseada na justiça. Conseqüentemente, 

numa sociedade justa, as liberdades e os direitos sustentados pela justiça, não estão 

sujeitos a barganhas políticas ou cálculos de interesses sociais. 

No seu texto, Rawls (1997) propõe a reformulação da idéia do contrato social57 e do 

individualismo utilitarista. Segundo a sua perspectiva, o ideal ético seria norteado pela 

                                                 
56 “Para produzir um resultado independente da vontade, podem-se usar padrões justos para a questão substantiva 
ou procedimentos justos para resolver os interesses conflitantes.” (Fisher et al, 1994: 104).  
 “Uma variação da técnica do “um corta e o outro escolhe” consiste em as partes negociarem o que acreditam ser 
um acerto justo antes de decidirem seus respectivos papéis nele.” (Idem: 105). 
 
57 “Um contrato social é um acordo hipotético entre todos os membros de uma sociedade e não somente entre 
alguns deles, enquanto membros da sociedade (cidadãos) e não enquanto indivíduos que ocupam uma posição ou 
um papel particular no seio da sociedade.  Na versão Kantiana dessa doutrina, a que chamo teoria da justiça como 
equidade, os parceiros são considerados e se consideram, eles próprios, como pessoas morais livres e iguais; e o 
conteúdo do acordo trata dos princípios primeiros que vão governar a estrutura básica…a justiça processual pura 
é requerida no nível mais elevado; a equidade das circunstancias transfere-se para a equidade dos princípios 
adotados.” (Rawls, 2000: 4) 
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eleição coletiva do justo, de forma que os bens primários, como renda e liberdade, fossem 

distribuídos igualitariamente, a menos que uma distribuição desigual revertesse em 

benefício dos menos favorecidos e não da maioria nem tampouco dos contratantes. 

Segundo suas idéias (1997), leis e instituições, não importando o quanto são eficientes e 

bem organizadas, devem ser reformadas ou abolidas se forem injustas. Sua crítica vai de 

encontro ao pensamento utilitarista contemporâneo58. Sugeriu que a única maneira 

aceitável de generalizar a felicidade seria uma forma equânime. Uma forma injusta de 

generalizar a felicidade levaria a que os envolvidos fossem menos felizes do que poderiam 

ser. 

A teoria da justiça como equidade começa com a idéia de que todas as pessoas e 

instituições participam de forma eqüitativa do processo de organização social, de forma 

coletiva. Rawls (2000) referiu-se a esse ponto como “posição original”. Adicionalmente, 

Rawls (2000) cunha a expressão “véu da ignorância” para transmitir a idéia de que só é 

possível conceber a igualdade incondicional da “posição original” se os indivíduos, através 

de uma ótica imparcial, desconhecerem totalmente sua situação particular e a dos outros, 

isto é, se não souberem exatamente nada acerca do que são, de suas características pessoais 

e do contexto social no qual se inserem. 

Para a obtenção de acordos justos, no sentido da teoria de Rawls, é necessário que seja 

gerado um sistema que garanta condições eqüitativas aos seus participantes e condições 

equilibradas para a negociação e, ao mesmo tempo, promova a participação das 

representações das partes com visão e posicionamento não tendencioso.  

Sendo assim, a noção de justiça como equidade representará o maior benefício para os 

menos favorecidos, tendo como conseqüência a distribuição da riqueza, lucro, hierarquias 

e oportunidades. 

                                                 
58 (...) “de todas as formas, a utilidade contemporânea continua referida ao bem comum.” (Thiry-Cherques, 2002: 
305). “Qualquer que seja a sua vertente, o lema do utilitarismo é o mesmo: o moralmente correto é o que 
proporciona o maior bem (a maior felicidade, o maior prazer) para o maior número possível de pessoas. O 
corolário é que uma ação será tanto mais eticamente incorreta se as suas conseqüências gerarem mais a dor 
(infelicidade, sofrimento) do que o bem.” (Idem: 306). 
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5.7. Avaliação de Impactos e Sustentabilidade 

Um bom esforço de consenso produzirá acordos sustentáveis no que diz respeito aos 

recursos naturais e sistemas sociais e criará um relacionamento mutuamente suportável 

entre o ambiente e a economia. Em última análise, sustentabilidade é a habilidade de um 

sistema em se adaptar criativamente às mudanças e tensões que se apresentem (Innes, 

1999). 

Segundo Lampreia (1997), ao longo do processo preparatório, o Brasil, junto ao 

MERCOSUL, em notável preocupação com a sustentabilidade dos seus acordos, 

estabeleceram uma visão de que o acordo da ALCA deveria resultar de negociações de 

caráter gradual e progressivo, cujo ritmo fosse compatível com a consolidação e o 

aperfeiçoamento das várias iniciativas de integração em curso no continente. 

A metodologia para Avaliação de Impactos e Sustentabilidade59 (SIA) apresentada por 

Kirkpatric e Lee (2003) teve uma crescente aceitação e foi adotada como o método 

preferido para os negociadores da União Européia. Sua proposta para aplicação no 

comércio internacional foi desenvolvida pelo IDPM60 em 1999 e desde então tem sido 

usada para conduzir os estudos da Organização Mundial do Comércio. Seu modelo 

também foi aplicado pelo governo do Canadá nas negociações da ALCA. 

SIA pode ser definido como um meio de identificação da abrangência e escala dos 

impactos econômicos, sociais e ambientais de uma mudança política, esferas do 

desenvolvimento sustentável. O seu propósito é assegurar que os negociadores tenham em 

mão a mais completa informação que os possa guiar no processo de tomada de decisão. 

Para atingir a esses objetivos o SIA deve incluir processos de consulta e participação de 

representantes das partes e outros interessados nos acordos, inclusive a sociedade civil 

(Kirkpatric e Lee, 2003). A falha no envolvimento das pessoas sobre as quais os acordos 

exercem impacto, pode causar conseqüências, uma vez que grupos com diferentes valores, 

                                                 
59 Sustainability Impact Assessment 
 
60 IDPM - Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.  
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percepções e julgamentos reagem diferentemente à mudanças políticas e aos seus 

impactos.  

Os objetivos tradicionais dos estudos de avaliação de impacto e sustentabilidade, 

apresentados no trabalho da dupla de autores, são definidos como: analisar a questão 

negociada em relação ao desenvolvimento sustentável; informar aos negociadores sobre as 

possíveis conseqüências dos acordos nas esferas do desenvolvimento sustentável e 

fornecer orientações que ajudem a tomada de decisão sobre medidas que possibilitem a 

maximização do impacto positivo e reduzam os impactos negativos da questão. 

Conforme Kirkpatric e Lee (2003) A metodologia do SIA permite combinar o debate 

público com a análise racional, provendo informações sobre impactos nas três esferas do 

desenvolvimento sustentável. O processo permite a obtenção de diferentes pontos de vista 

e os analisa à luz das informações disponíveis, provendo informações objetivas que irão 

servir para os negociadores ajustarem e projetarem seus acordos. Ele se desenvolve 

conforme a visão abaixo: 

 

Figura xxii. Visão geral do processo de SIA, Kirkpatric e Lee (2003: 7). 

 

Consultas iniciais aos grupos participantes permitem a revisão dos documentos 

apresentados, produzindo diferentes pontos de vista, no que diz respeito a aspectos chave 

da agenda de negociações e seus potenciais impactos identificados. Os resultados das 
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consultas são divulgados em relatórios preliminares que evoluem ao longo do processo 

para as formas intermediárias e finais, sempre a serviço da divulgação e consultas. 

O processo central de avaliação, ou do original “assessment”, inclui importantes fases tais 

como a negociação de cenários, agrupamento de países envolvidos nas questões; definição 

de temas de sustentabilidade e indicadores e avaliação de significância dos impactos. 

Os comentários finais indicarão medidas para mitigação de impactos negativos e de ênfase 

nos impactos positivos, bem como, mecanismo para monitoração do desvio possível entre 

pos impactos previstos e os reais, no intuito de permitir correções sempre que necessário. 

 

5.8. Avaliação da Produtividade da Negociação 

A pressão do tempo ao final do ano de 2004, concluídas as eleições nos Estados Unidos, 

ficou evidente. O desejo americano pelo acordo criou um ambiente mais tenso nas 

negociações da ALCA, com influência direta na sua produtividade. 

Bazerman (2004) comenta que avaliar a produtividade das decisões alheias é 

fundamentalmente diferente da tarefa de avaliar a nossa própria. As decisões tomadas 

pelas partes, principalmente em momentos críticos, serão influenciadas por um conjunto 

diferenciado, com diferentes vieses.  

Klein (1998), estudou momentos críticos onde indivíduos enfrentam situações confusas e 

pressões ambientais do tipo: falta de informação, limitação de tempo, metas vagas e 

mudanças rápidas de condições exteriores. 

Ressalta alguns exemplos onde a tomada de decisão é crucial e dispõe de poucos 

segundos. Seu exemplo resgata o caso de profissionais militares que, em caso de disparo 

de mísseis terrestres, tomam cerca de 80% de suas decisões em menos de um minuto, além 

disso, o autor estima que as situações em geral mudam numa média de cinco vezes por 

incidente. 

A produtividade em momentos críticos, conforme Klein (1998), dependerá fortemente da 

capacidade de perceber o ambiente como um todo. O desenvolvimento da percepção sutil e 
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ágil, que filtra e explora todo o tipo de informação disponível, toma lugar entre as 

necessidades básicas do tomador de decisão.  

Ainda, nesse contexto, o autor afirma que a intuição é uma importante fonte de poder para 

o indivíduo. O poder de perceber o invisível, de observar padrões que não são notados, 

anomalias que não ocorreram e outras violações das expectativas são fundamentais para 

lidar produtivamente com situações limítrofes. 

Aplicada a visão de Klein (1998) nas negociações, pode-se entender que a produtividade 

no processo de obtenção de acordos poderá estar influenciada pela capacidade de 

percepção do negociados e pela sua capacidade de usar a intuição. Sendo assim, pode-se 

concluir que a presença de facilitadores, agentes ou mediadores poderá ampliar a 

capacidade de percepção entre as partes, no sentido de um acordo produtivo. 

5.9. Acompanhamento das Emoções 

Fisher et al (1994: 48), sobre as emoções, comentam: “As emoções de um lado geram 

emoções no outro. O medo pode gerar raiva, e a raiva, medo. As emoções podem levar 

rapidamente a negociação a um impasse ou ao fim.” Garcez (2003) fala do custo 

emocional diante da aproximação da solução de um conflito através da solução judicial. 

Como já visto anteriormente, McKearnan e Fairman (1999), apontam que as emoções 

surgem como fortes barreiras durante o momento conclusão do processo de construção de 

consenso.  

Uma evidência sobre as emoções na ALCA foi apresentada por Passos (2004b) quando 

relatou que o setor empresarial americano ficou irritado com o resultado do acordo 

“Light”, defendendo as posições inicialmente vislumbradas em 1994. 

Goleman e Dalai Lama (2003: 70) sobre emoções destrutivas, as definem como “as 

prejudiciais a si mesmo ou a outrem”. Pode-se, então supor as emoções destrutivas nas 

negociações como aquelas antagônicas ao processo do acordo. 

No sentido do acompanhamento e avaliação dos resultados das negociações, vale então 

aprofundar o entendimento sobre a natureza das emoções destrutivas e como elas estão 
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presentes nas negociações entre os representantes dos diversos países integrantes da 

ALCA. 

Goleman e Dalai Lama (2003: 83) descrevem estados mentais destrutivos como: baixa 

auto-estima; excesso de confiança; abrigo de emoções negativas; ciúme e inveja; falta de 

compaixão e incapacidade de ter relações interpessoais íntimas. Por outro lado, descrevem 

estados mentais positivos como: amor-próprio; auto-estima; sentimento de integridade; 

compaixão; benevolência; generosidade; percepção do verdadeiro, do bom, do certo; amor 

e amizade. 

O autores (2003: 114) descrevem ainda uma relação de emoções destrutivas, ou aflições 

mentais principais, naturais da espécie humana: apego ou ansiedade; raiva, incluindo 

hostilidade e ódio; arrogância; ignorância e ilusão; dúvida aflitiva e opiniões aflitivas. 

As tensões que existem durante as diferentes abordagens sobre interesses nas negociações 

produzem uma grande diversidade de emoções. Em uma negociação, principalmente 

quando se está diante de uma disputa orientadamente competitiva, as emoções podem ser 

mais importantes que as palavras. As partes, muitas vezes, estão mais preparadas para uma 

batalha do que para se debruçar, juntas, sobre uma questão comum (Fisher et al, 1994). O 

grande desafio na negociação para a resolução de problemas é reconhecer e administrar as 

tensões. Estas quando não podem ser resolvidas, podem ser administradas (Mnookin, 

Peppet e Tulumello, 2000). 

Analisando aspectos culturais dos negociadores brasileiros e americanos, conforme 

pesquisa de Salacuse (1998), os brasileiros apresentam um nível de emocionalismo mais 

alto do que o dos americanos. 

Emocionalismo (alto versus  baixo)
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Figura xxiii. Emocionalismo, Salacuse (1998). 
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Fisher et al (1994: 47), reconhecem a influência das emoções sobre o resultados das 

negociações, defendendo, em seu livro, que negociadores reconheçam e compreendam as 

emoções, tanto do outro quanto suas; explicitem as emoções e reconhecendo-lhes a 

legitimidade; deixem que o outro lado desabafe; não reajam às explorações emocionais e 

usem gestos simbólicos. 

Avaliando-se as emoções, trabalhando-se na redução estados mentais negativos e 

cultivando-se os estados mentais positivos, obtém-se como resultado o equilíbrio 

emocional. Sendo assim, o negociador que busca racionalmente avaliar o desenrolar das 

energias emocionais presentes nas negociações, segundo Goleman e Dalai Lama (2003), 

terá maior controle sobre interações e situações. 

5.10. Negociação Como um Sistema Autopoiético.  

A negociação pode entendida como um sistema social aberto, onde os negociadores 

interagem para produzir acordos de forma competitiva-cooperativa, dentro de uma 

circularidade que fundamenta os sistemas autopoiéticos61 definidos por Varela (1999b).  

Conforme Maturana e Varela (1980), a autopoiesis é um conceito onde um sistema 

complexo reproduz os seus elementos e suas estruturas dentro de um processo 

operacionalmente fechado com a ajuda de seus próprios elementos. Ela estará presente no 

centro da dinâmica constitutiva dos sistemas vivos, uma vez que os sistemas vivos obtêm 

recursos dos meios onde vivem, colocando-se simultaneamente como seres autônomos e 

dependentes. A partir dessa dinâmica evolutiva, haverá uma adaptação conjunta entre meio 

e indivíduo, produzindo novas realidades.  

                                                 
61  "Um sistema autopoiético é organizado (definido como unidade) como uma rede de processos de produção 
(transformação e destruição) de componentes que: (a) através de suas interações e transformações continuamente 
gera e realiza a rede de processos (relações) que os produz; (b) constitui-se (a máquina) como uma unidade 
concreta no espaço em que existe através da especificação de um domínio topológico de realização desta rede.” 
(Varela, 1999: 55). Um sistema autopoiético é observado como “uma rede de processos de produção 
(transformação e destruição) de componentes que produzem os componentes que: (i) através de suas interações e 
transformações regeneram continuamente a rede de processos (relações) que os produziram; e que (ii) o 
constituem (a máquina) como uma unidade concreta no espaço em que eles (os componentes) existem por 
especificar o domínio topológico da sua realização como uma rede”(Maturana e Varela, 1980: 79) 
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Maturana e Varela (1980) desenvolveram uma abordagem na qual os sistemas vivos são 

caracterizados por quatro aspectos: autonomia, circularidade, inter-subjetividade e 

mudanças, o que lhes confere a capacidade de se auto-reproduzirem através de um sistema 

fechado de relações, denominado autopoiético.  

Autonomia: A autonomia descrita por Maturana e Varela (1980) diz respeito ao centro da 

dinâmica constitutiva dos seres vivos. Para viver de uma forma autônoma, os sistemas 

vivos necessitam obter recursos do ambiente no qual vivem. Paradoxalmente eles são, 

simultaneamente, sistemas autônomos e dependentes. 

Circularidade: A estrutura de um dado sistema é a forma como seus componentes se 

interconectam, sem que haja mudanças em sua organização. Se as partes de um sistema se 

desconectam ou se separam, o sistema em pouco tempo ficará descaracterizado porque sua 

organização está perdida. Da mesma forma, a estrutura de um sistema vivo se modifica o 

tempo todo, o que demonstra que ele está continuamente se adaptando às mudanças do 

ambiente. A organização determina a identidade do sistema, enquanto a estrutura 

determina como as suas partes são articuladas. A organização identifica o sistema e 

corresponde à sua configuração geral. A estrutura mostra como as partes se interconectam. 

Inter-subjetividade: O mundo é construído a partir das percepções das pessoas, e é a 

estrutura do ser humano que permite essas percepções. Assim, o mundo das pessoas é 

aquele sobre o qual elas têm conhecimento. Se a realidade percebida depende da estrutura 

pessoal, que é individual, existem tantas realidades quantas são as pessoas. Isso explica 

porque o conhecimento objetivo puro é inviável: o observador não está de fora do 

fenômeno ao qual observa. Se as pessoas são determinadas pelo modo como as partes de 

que são formadas se interligam e funcionam, o ambiente só desencadeia nas pessoas o que 

essa estrutura permite (Mariotti, 2005).  

Mudanças: Entende-se que um sistema autopoiético se auto-produz utilizando recursos do 

ambiente de forma a seguir em frente com esse processo. O organismo humano, por 

exemplo, descarta as células mortas que são, continuamente, repostas de forma que o 

organismo permaneça vivo. Assim, uma sociedade que descarta jovens e pessoas 
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produtivas (resultado de estratégias produtivas, guerras, genocídio, exclusão social e outras 

formas de violência) está se auto-mutilando e desenvolvendo um sistema patológico.  

Maturana e Varela (1980) comprovam que os seres vivos não são agregados de partes, são 

padrões de inter-relacionamentos entre essas partes, padrões dinamicamente renováveis. 

Essa circularidade facilita as mudanças e a geração criativa de soluções baseada, não sobre 

regras pré-estabelecidas, mas sobre interesses de informações. 

No contexto dos relacionamentos comerciais entre os países, partes nas negociações da 

ALCA, os diversos segmentos sociais que pressionam o sistema de cada país não pode ser 

eliminado ou abstraído do processo como um todo. Para que o sistema mantenha suas 

características autônomas, cada elemento constituinte das partes, agricultores, 

ambientalistas, industriais, comerciantes, autoridades governamentais e sociedade civil, 

deve ter voz ativa e efetivamente pressionar o todo. Ao mesmo tempo, se o todo, ao 

interagir com as partes, acaba por se modificar, as suas partes também o farão.  

Para quebrar o impasse das negociações da ALCA percebe-se a importância da gestão 

cognitiva para alinhar inter-subjetividades e fazer circular as informações como 

instrumento para a criação de consenso.  

Ao se avaliar as negociações da ALCA como um sistema autopoiético, integrado pelos 

países membros que durante anos, sistematicamente negociaram seus interesses, percebe-

se um problema de adaptação entre o todo e as partes integrantes. A dinâmica do processo 

de negociação na ALCA desenvolveu-se entre as partes autônomas por meio de um 

impasse progressivo, cujo resultado resultou em paralisação. Não foi algo imposto mas, 

dada a desigualdade entre as partes, um resultado obtido pela ausência de uma dinâmica 

maior de troca de opções e da impossibilidade das partes se posicionarem como 

complementoras, interessadas na melhor solução possível, fora do jogo soma-zero. Nesse 

caso, a análise sob a teoria da autopoiesis enfatizou a maneira pela qual o sistema global de 

interações da ALCA, moldou o seu próprio futuro sub-dinamizado.  
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6. CONCLUSÃO 

Considerando que as negociações da ALCA não constituíram um processo com o fim em 

si mesmo, a falta de um acordo caracterizou o não atendimento do critério mais obvio para 

avaliar o sucesso de uma negociação e, nesse sentido, pode-se interpretar o seu produto 

final como um fracasso. 

Persiste a dúvida sobre a utilidade geral esperada com a implementação do possível acordo 

e materializam-se os riscos brasileiros relacionados com a manutenção das barreiras 

comerciais elevadas para os produtos do Brasil no mercado americano, bem como, das 

medidas antidumping e de direitos compensatórios praticadas pelos Estados Unidos e 

Canadá. 

Economicamente o impasse não gerou benefícios. Houve uma grande perda de tempo e 

recursos com o processo de negociação. Brasil e Estados Unidos, representados pelos seus 

negociadores, posicionaram-se diante de  uma perspectiva de ganho, sem avaliar de forma 

abrangente as perdas decorrentes do impasse, tanto nas exportações brasileiras quanto nas 

questões relativas a investimentos, propriedade intelectual, compras governamentais e 

serviços. 

O resultado da ALCA não satisfez as partes envolvidas, pois seu resultado não foi ao 

encontro dos interesses dos países em negociação. A ALCA inicialmente constituiu um 

compromisso único de contribuir para elevar os níveis de vida, melhorar as condições de 

trabalho dos povos das Américas e proteger melhor o meio ambiente, atendendo a 

interesses gerais, promovendo ganhos mútuos. Sob o ponto de vista da sociedade 

brasileira, interesses de desenvolvimento, aumento das exportações, mais produtividade, 

mais tecnologia, mais produção e mais empregos. 

A proposta da ALCA “Light” foi a possibilidade de algo mais adequado ou satisfatório, 

porém o nível de divergências e impasses na busca de um produto ideal ou de um “ótimo 

genuíno” impediu que um nível mínimo de consenso fosse alcançado. 
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Por outro lado, academicamente o caso da ALCA forneceu importante material para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, possibilitando a investigação das perguntas inicialmente 

formuladas. 

A pergunta, cuja resposta é o objetivo final da dissertação, foi decomposta em onze 

perguntas ao longo do referencial empírico, formuladas na medida da identificação de 

problemas encontrados no levantamento empírico das situações, problemas e impasses 

ocorridos durante as negociações da ALCA. 

Na busca por instrumentos teóricos e técnicas aplicáveis no contexto estudado, respostas 

para essas perguntas foram sendo encontradas, como pode-se resgatar: 

PROBLEMA 1: Como gerir as diferenças de interesses em uma negociação complexa? 

Encontrou-se na Matriz de Negociações Complexas (Duzert et al, 2005; Fisher et al, 1994) 

recomendações para que, durante a fase preparatória de uma negociação complexa, seja 

feita a busca da identificação de interesses próprios e das outras partes; o estabelecimento 

da própria MAANA e avaliação do potencial da sua melhoria; o estudo de faixas de 

definição da ZOPA; bem como, o estudo de alternativas e sugestões para ganhos mútuos. 

A gestão de diferentes interesses em uma negociação complexa, encontra nessa abordagem 

espaço para ser desenvolvida. 

PROBLEMA 2: Como o elemento conformidade pode ser tratado de forma a facilitar a 

implementação de acordos? O elemento “conformidade” foi identificado entre os dez 

elementos da negociação, estudados a partir das descrições de Fisher et al (1994) e Duzert 

et al (2005). Com o seu conceito, foi possível entender como a flexibilização de leis e 

normas pode ser uma estratégia para facilitar a implementação de acordos futuros. 

PROBLEMA 3: Como poderia ser avaliado o grau de conflito entre os países em relação 

ao compromisso de se criar uma ALCA mais flexível, a ALCA “Light”? A técnica de 

avaliação de conflitos proposta por Susskind e Thomas-Larmer (1999) permite ao 

mediador a identificar os pontos de divergência e antagonismo entre as partes. Poderia ser 

utilizada no caso da ALCA “Light” no sentido de gerar recomendações relacionadas às 
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regras básicas que iriam direcionar o diálogo, apontando para a melhor forma de iteração 

entre as partes e daria o melhor direcionamento para tomada de decisão. 

PROBLEMA 4: Como poderiam ser mais envolvidos os empresários brasileiros e 

americanos nas negociações da ALCA? Pergunta que foi respondida a partir da técnica das 

Negociações Informais Paralelas apresentada por Susskind et al (2003), cuja aplicação 

caberia no contexto da pressão dos empresários americanos contra o acordo ALCA 

“Light”, juntamente com o posicionamento dos empresários brasileiros contra a mudança 

de regras, e que poderia possibilitar uma importante contribuição para a integração de 

interesses e envolvimento das partes não integrantes dos grupos com representação oficial. 

PROBLEMA 5: Como envolver múltiplas partes interessadas e representantes relevantes 

de forma a promover a tomada de decisão em grupo? No caso da ALCA, a dificuldade de 

envolver todos os interessados e partes relevantes nas grandes divergências, ressalta a 

importância dessa pergunta. A técnica proposta por Susskind et al (2002), nomeada por 

Multistakeholder Dialogues (MSD), surgiu como resposta, uma vez que promove um 

fórum no qual múltiplas partes podem falar frente-a-frente para a comunicação e 

construção de melhores relacionamentos entre os participantes.  

PROBLEMA 6: Como lidar com o público contrariado? Susskind e Field (1997) 

respondem essa pergunta através da crença de que valores como honestidade, seriedade e 

decência abrem caminhos importantes ao lidar com um público contrariado e que, só 

através deste caminho, os líderes encontrarão a melhor maneira de ouvir os interesses do 

público, responder a suas críticas e ganhar a confiança dos cidadãos. Nesse sentido, 

apresentam um conjunto de princípios cuja essência é encarar a interação com o público 

como uma negociação entre muitos grupos de interesses diversos. 

PROBLEMA 7: Como lidar com conversas difíceis? Bruce Patton et al (2000) e Watkins 

(2004) respondem essa pergunta de forma prescritiva através de uma estrutura de passos, 

entendendo que conversas difíceis estão intimamente relacionadas com a falta de 

confiança, controvérsias e impasses e sugerindo que, para gerir conversas difíceis nos 

relacionamentos, faz-se necessário torná-las menos tensas e mais produtivas. 



138 

   
 

Adicionalmente, Salacuse (1998) completa a resposta com informações quantitativas 

relacionadas com o impacto cultural nas conversas e relacionamentos. 

PROBLEMA 8: Como resgatar o caminho da construção do consenso? Como forma de 

resgatar a direção do acordo responde-se essa pergunta considerando abordagem de 

Susskind (1999) para a construção de consenso. Na sua obra com Cruikshank, (1987), 

Susskind concebe um processo de construção de consenso que apresenta as vantagens de 

facilitar a resolução de conflitos com dados científicos produzidos por analistas; usar a 

experiência dos mediadores para ajudar os participantes a alcançar a tomada de decisão em 

grupo; oferecer aconselhamento apropriado para os participantes; promover ganhos 

mútuos e ser um método que considera as emoções, os interesses e os valores no processo 

de quebra de impasses.  

PROBLEMA 9: Como avaliar a validade de recorrer a alternativas externas como um 

caminho diante de um não acordo? O elemento “alternativas” também foi identificado 

entre os dez elementos da negociação, estudados a partir das descrições de Fisher et al 

(1994) e Duzert et al (2005). Com a sua compreensão, foi possível concluir que o poder 

relativo de negociação de duas partes depende, primordialmente, de quão atraente para 

cada uma delas é a opção de não chegar ao acordo. Sendo assim, o estabelecimento da 

própria MAANA durante a fase de preparação, torna-se mais que válido, torna-se uma 

necessidade estratégica. 

PROBLEMA 10: Como quebrar o impasse? Ferramentas como acordos negociados para a 

construção de consenso surgem como resposta em situações onde há necessidade de 

quebra de impasses. No campo do comportamento, Watkins e Rosegrant (2001) 

apresentam atitudes de negociadores que servem para evitar e quebrar impasses nas 

negociações. 

PROBLEMA 11: Como gerar uma proposta com uma abordagem de ganhos mútuos? A 

resposta veio de McKearnan e Fairman (1999) que orientam, no sentido dos ganhos 

mútuos em uma negociação, a exploração dos interesses das partes; o uso de Joint Fact-

Finding; a criação de opções sem comprometimento e a geração pacotes de propostas. 
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Conseqüentemente, após esse regate, a pergunta principal “Como instrumentos teóricos e 

técnicas para construção de consenso podem contribuir nas situações e problemas 

identificados na evolução das negociações internacionais?” fica respondida pela soma das 

respostas às onze perguntas aqui relacionadas. 

O objetivo secundário também foi atingido. A pergunta “Como avaliar, sob diversas 

óticas, a eficiência de estratégias e instrumentos teóricos, bem como, suas contribuições 

em cada situação ou em cada condição de negociação?” obteve como resposta dez critérios 

para acompanhamento e avaliação de resultados de negociações, quais sejam: avaliação da 

satisfação das partes e racionalidade (Simon, 1947, 1997); avaliação através da veracidade 

da informação e da decisão com base científica (Susskind e Field, 1997); avaliação de 

riscos (Bazerman, 2004; Kahneman e Tversky, 1979); avaliação sobre a otimização 

econômica (Innes, 1999; Ordershook, 1986; Gray, 1999; Nash, 1950); avaliação ética 

(Varela, 1999a; Alberoni e Veca, 1990; Benthan, 1781; Hume, 1952; Kant, 1781); 

avaliação de justiça como equidade (Rawls, 1997, 2000); avaliação de impactos e 

sustentabilidade (Kirkpatric e Lee, 2003); avaliação da produtividade da negociação 

(Klein, 1998); acompanhamento das emoções (Goleman e Dalai Lama, 2003) e negociação 

como um sistema autopoiético (Maturana e Varela, 1980; Varela, 1999b).  

Academicamente, verificou-se a possibilidade de estender para o contexto da ALCA, a 

aplicação da Matriz de Negociações Complexas (Duzert et al, 2005; Fisher et al, 1994). 

Através das diferentes abordagens escolhidas para gestão das negociações, para avaliação 

das dimensões presentes nas negociações e para construção de consenso, tornou-se 

possível ao pesquisador a percepção e interpretação do fenômeno estudado. Sendo assim, 

conclui-se pela aplicabilidade do arcabouço teórico escolhido, no auxílio na solução 

problemas de controvérsias e impasses, bem como, na construção de consenso nas 

negociações. Em meio à escolha dessas abordagens, a presença complementar de 

elementos teóricos, não diretamente relacionados com as perguntas formuladas, reforçou a 

aplicabilidade da teoria. 
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Como uma limitação da pesquisa, não prevista no início do estudo, pode-se mencionar a 

falta de informação relevante sobre as negociações da ALCA durante os períodos 

intermediários às rodadas oficiais das reuniões ministeriais e encontros de negociadores. 

Como conseqüência desse estudo cabe o lançamento de hipóteses a serem confirmadas em 

estudos posteriores: 

H1: A utilização da Matriz de Negociações Complexas aumenta a eficiência na criação 

de consenso em negociações complexas. 

H2: A aplicação da técnica de Joint Fact-Finding em negociações internacionais 

auxilia na produção de acordos melhor fundamentados, mais confiáveis e sustentáveis. 

H3: O uso da tecnologia na construção de consenso promove uma contribuição 

significativa na obtenção de acordos. 

Finalmente, na tentativa de contribuir com a construção de uma cadeia de conhecimento, 

sugere-se aqui, estudos futuros que possam quantificar avaliações de resultados de 

negociações, através dos critérios para acompanhamento apresentados nesse estudo. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I. Negociações da ALCA – Gestão 

DE ATÉ PRESIDÊNCIA VICE-PRESIDÊNCIA 

Dez 1994 Abr 1998 - - 

Mai 1998 Out 1999 Canadá Argentina 

Nov 1999 Abr 2001 Argentina Equador 

Mai 2001 Out 2002 Equador Chile 

Nov 2002 Final (2005) Brasil – EUA 
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8.2. ANEXO II. Negociações da ALCA – Foro Rotativo 

DE ATÉ FORO 

Dez 1994 Abr 1998 - 

Mai 1998  Fev 2001 Miami, Estados Unidos 

Mar 2001  Fev 2003 Cidade do Panamá, Panamá  

Mar 2003 Final (2005) Puebla, México  
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8.3. ANEXO III. Negociações da ALCA - Linha do Tempo 

ANO DIA  LOCAL EVENTO PRODUTOS e RESULTADOS 

1994 dez Miami,  
Estados Unidos 

Cúpula das 
Américas 

o Iniciaram-se os esforços para unir as 
economias das Américas em uma única 
área de livre comércio, a ALCA 

o Ficou acordado que as negociações 
referentes a esse acordo seriam 
concluídas até o ano 2005.  

o Criou-se um compromisso em alcançar 
progressos substanciais no 
estabelecimento da ALCA até o ano 
2000 

o Declaração de Princípios 

o Plano de Ação da Cúpula de Miami 

o Criação dos 12 Grupos de Trabalho 

 

1995 jun Denver, 
Estados Unidos 

1ª Reunião 
Ministerial 

 

 

1996 mar Cartagena, 
Colômbia 

2ª Reunião 
Ministerial 

 

 

1997 mai Belo Horizonte, 
Brasil 

3ª Reunião 
Ministerial 

 

 

mar São José, Costa 
Rica 

4ª Reunião 
Ministerial 

o Ministros estabelecem a estrutura das 
negociações, acordam os princípios e 
os objetivos gerais para orientar as 
negociações e recomendam aos Chefes 
de Estado e de Governo que iniciassem 
as negociações formais sobre a ALCA. 

 

1998 

abr Santiago, Chile Segunda Cúpula 
das Américas  

 

o Lançamento Oficial das Negociações 
da ALCA 

o Estabeleceu-se que o processo de 
negociações da ALCA seria 
equilibrado, amplo e congruente com a 
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 Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e constituiria um compromisso 
único.  

o Concordou-se que o processo de 
negociação seria transparente e levaria 
em conta as diferenças nos níveis de 
desenvolvimento e tamanho das 
economias das Américas a fim de 
facilitar a plena participação de todos 
os países.  

o As negociações deveriam visar a 
contribuir para elevar os níveis de vida, 
melhorar as condições de trabalho dos 
povos das Américas e proteger melhor 
o meio ambiente. 

 

1999 nov Toronto, 
Canadá 

5ª Reunião 
Ministerial 

 

o Ministros instruíram os Grupos de 
Negociação a preparar uma minuta dos 
respectivos capítulos a ser apresentada 
na Sexta Reunião Ministerial.  

 

abr Buenos Aires, 
Argentina 

6ª Reunião 
Ministerial 

o Os Ministros receberam dos GN a 
Minuta do Acordo da ALCA 

o  Tornaram público o documento. 

o  Foi criado o Comitê Técnico de 
Assuntos Institucionais com o 
propósito de decidir sobre a estrutura 
geral do Acordo da ALCA.  

o Promoção do diálogo com a sociedade 
civil  

o Os Ministros reiteraram a importância 
da prestação da assistência técnica às 
economias menores a fim de facilitar 
sua participação na ALCA. 

 

2001 

abr Québec, 
Canadá 

Terceira Cúpula 
das Américas 

o Decisão sobre tornar a Minuta pública 
nos quatro idiomas oficiais. O Acordo 
foi publicado na página eletrônica 
oficial da ALCA em 3 de julho de 
2001. 

o Prazo para as Negociações: janeiro de 
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 2005 

o Vigência do acordo: máximo, 
dezembro de 2005 

 

2002 nov Quito, Equador 7ª Reunião 
Ministerial 

o Decisões para dinamizar as 
negociações 

o Aprovação do Programa de 
Cooperação Hemisférica (PCH) 

o O Comitê de Negociações Comerciais 
(CNC), apoiado pelo Grupo Consultivo 
sobre Economias Menores (CGEM), 
foi incumbido de supervisionar o PCH 

o Reiterada a necessidade da crescente 
participação da sociedade civil 

o Decisão sobre a fase final das 
negociações sendo conduzida sob a co-
presidência do Brasil e dos Estados 
Unidos 

 

2003 nov Miami,  
Estados Unidos 

8ª Reunião 
Ministerial 

o ALCA “Light”: negociações sobre o 
conjunto comum de direitos e 
obrigações incluiriam disposições em 
cada uma das seguintes áreas de 
negociação: acesso a mercados; 
agricultura; serviços; investimento; 
compras governamentais; propriedade 
intelectual; política de concorrência; 
subsídios, antidumping e direitos 
compensatórios; e solução de 
controvérsias. 

 

jan Santiago, Chile Reunião 
Ministerial 

o Cancelada. O objetivo da Reunião 
Ministerial de Santiago era avançar na 
discussão de aspectos técnicos do 
acordo, de forma a facilitar o debate no 
encontro ministerial agendado para 
fevereiro, na cidade mexicana de 
Puebla. 

 

2004 

fev Puebla, México Reunião 
Ministerial 

o Compromisso sobre ALCA Light 
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o Resistência do Canadá, Chile e México 

o Avanço no Setor de Serviços 

o Fracasso no Setor Agrícola 

o Manifestação Popular 

 

10 mar  Buenos Aires, 
Argentina 

Encontro de 
Negociadores 

o Impasse 

o Cancelamento da reunião de 18-19 
março em Puebla 

o Proposta de um encontro bi-lateral 
entre BR e EUA para compor 
documento único a ser discutido em 31 
de março em Buenos Aires, com vistas 
a reunião de Puebla de 22 de abril 

o Mercosul aproxima-se da UE 

o Visão de atraso 

 

18-19 
mar  

Puebla, México  o Cancelada 

 

31 mar  Buenos Aires, 
Argentina 

Encontro de 
Negociadores 

o Impasse, suspensão das negociações 

o O objetivo do encontro em Buenos 
Aires de estabelecer um conjunto 
comum de direitos e obrigações nas 
nove áreas de negociação, não foi 
cumprido. 

 

 

22  abr  Puebla, México Cancelado o Impasse colocou em risco o acordo a 
partir de jan 2005 

 

25 fev Washington, 
Estados Unidos 

Encontro de 
Negociadores 

 

o Tentativa de retomada das 
conversações sobre a Alca. 

2005 

20 abr Brasília, Brasil Encontro da Org. 
Regional 
Interamericana 
de Trabalhadores 

 

o Presidente Lula declara a retirada 
da Alca da pauta brasileira. 
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8.4.  ANEXO IV. Declaração de Princípios 

Primeira Reunião de Cúpula das Américas 
Miami, Florida, 9 ao 11 de Dezembro de 1994 
 

Primeira Reunião de Cúpula das Américas 

Declaração de Princípios  
 

A seguir inclui-se o texto completo da Declaração de Princípios assinada pelos os Chefes de 
Estado e de Governo que participaram da Primeira Reunião de Cúpula das Américas, obtido 
na Internet em: <http:// http://www.ftaa-alca.org> 

 

Pacto para o Desenvolvimento e a Prosperidade: Democracia, Livre Comércio e 
Desenvolvimento Sustentável nas Américas  

Os Chefes de Estado e de Governo eleitos das América assumem o compromisso de fazer 
avançar a prosperidade, os valores e as instituições democráticas e a segurança do nosso 
Hemisfério. Pela primeira vez na História, as Américas são uma comunidade de sociedades 
democráticas. Embora enfrentem diferentes desafios de desenvolvimento, as Américas estão 
unidas na busca da prosperidade por meio de mercados abertos, da integração hemisférica e do 
desenvolvimento sustentável. Estamos determinados a consolidar e levar avante laços mais 
estreitos de cooperação e a transformar nossas aspirações em realidades concretas.  

Reiteramos a nossa firme adesão aos princípios do Direito Internacional e aos propósitos e 
princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e na Carta da Organização dos Estados 
Americanos, inclusive os princípios de igualdade soberana dos Estados, de não-intervenção, 
de auto-determinação e de solução pacífica de controvérsias. Reconhecemos a 
heterogeneidade e diversidade dos nossos recursos e culturas, assim como estamos 
convencidos de que, mediante a formação de sólidos vínculos associativos, podemos fazer 
avançar nossos interesses e valores comuns.  

  

Preservação, e fortalecimento da comunidade de democracias das Américas  

A Carta da OEA estipula que a democracia representativa é indispensável para a estabilidade, 
paz e desenvolvimento da região. É o único sistema político que garante o respeito aos direitos 
humanos e o estado de direito e salvaguarda a diversidade cultural, o pluralismo, o respeito 
pelos direitos das minorias e a paz nas nações e entre elas. A democracia baseia-se, entre 
outros fundamentos, em eleições livres e transparentes e inclui o direito de todos os cidadãos 
de participar do governo. A democracia e o desenvolvimento reforçam-se mutuamente.  

Reafirmamos nosso compromisso de preservar e fortalecer nossos sistemas democráticos em 
benefício de todos os povos do Hemisfério. Trabalharemos por meio dos órgãos competentes 
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da OEA, para fortalecer as instituições democráticas, bem como promover e defender o 
regime democrático constitucional, em conformidade com a Carta da OEA. Endossamos os 
esforços da OEA no sentido de promover a paz e a estabilidade democrática, social e 
econômica da região.  

Reconhecemos que nossos povos almejam decididamente major capacidade de pronta reação e 
eficiência dos nossos respectivos governos. A modernização do Estado fortalece a democracia, 
incluindo reformas que agilizem operações, reduzem e simplifiquem as regulamentações e 
procedimentos governamentais e tornem as instituições democráticas mais transparentes e 
responsáveis. Por considerarmos essencial que a justiça seja acessível, de maneira expedita e 
eficiente, a todos os setores da sociedade, afirmamos que um poder judiciário independente é 
elemento essencial de um sistema jurídico eficaz e de uma democracia duradoura. A nossa 
meta suprema consiste no melhor atendimento das necessidades da população, especialmente 
das necessidades da mulher e dos grupos mais vulneráveis, entre os quais figuram populações 
indígenas, deficientes, crianças, idosos e minorias.  

A democracia eficaz exige um ataque global a corrupção como fator de desintegração social e 
deformação do sistema econômico que solapa a legitimidade das instituições políticas.  

Reconhecendo os efeitos deletérios que o crime organizado e os entorpecentes ilícitos exercem 
sobre as nossas economias, valores éticos, saúde pública e tecido social, nós nos uniremos ao 
combate ao consumo, produção, tráfico e distribuição de drogas ilícitas, bem como a lavagem 
de dinheiro e ao tráfico ilícito de armas e de precursores químicos. Também cooperaremos 
para formular estratégias viáveis de desenvolvimento alternativo nos países em que são 
cultivados os plantios ilícitos. A cooperação deve abranger os programas internacionais e 
nacionais que visem a conter a produção, uso e tráfico de drogas ilícitas e a reabilitar os 
toxicômanos.  

Condenamos o terrorismo em todas as suas formas e combateremos com unidade e vigor os 
atos de terrorismo, utilizando todos os meios legais, em qualquer lugar das Américas.  

Reconhecendo as importantes contribuições de indivíduos e associações para o governo 
democrático eficiente e para a promoção da cooperação entre os povos do Hemisfério, 
facilitaremos a participação crescente de nossos povos nas atividades políticas, econômicas e 
sociais, de acordo com a legislação nacional.  

  

Promoção da prosperidade mediante a integração econômica e o livre comércio  

Nosso progresso econômico contínuo depende de políticas econômicas adequadas, de um 
desenvolvimento sustentável e de setores privados dinâmicos. Elemento essencial para a 
prosperidade e o comércio sem barreiras, sem subsídios, sem práticas desleais e com fluxo 
crescente de investimentos produtivos. A eliminação de obstáculos ao acesso ao mercado de 
bens e serviços entre os nossos países promovera nosso crescimento econômico. Uma 
economia mundial em expansão também aumentara a nossa prosperidade interna. O livre 
comércio e a integração econômica progressiva são fatores essenciais para elevar os padrões 
de vida, melhorar as condições de trabalho dos povos das Américas e proteger melhor o meio 
ambiente.  
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Resolvemos, portanto, começar imediatamente a construir a "Área de Livre Comercio das 
Américas" (ALCA), na qual as barreiras ao comércio e ao investimento serão 
progressivamente eliminadas. Resolvemos ainda concluir as negociações da "Área de Livre 
Comércio das Américas" o mais tardar até 2005 e concordamos em que até o fim deste século 
será feito progresso concreto para a realização deste objetivo. Reconhecemos o progresso já 
alcançado por meio de empreendimentos unilaterais de cada um de nossos países e de acordos 
comerciais sub-regionais no nosso Hemisfério. Trabalharemos com base nos acordos sub-
regionais e bilaterais existentes, com vistas a ampliar e aprofundar a integração econômica 
hemisférica e tornar esses acordos mais parecidos.  

Conscientes de que o investimento é a força motriz do crescimento no Hemisfério, 
encorajaremos esse investimento cooperando para a criação de mercados mais abertos, 
transparentes e integrados. Neste sentido, estamos comprometidos a criar mecanismos mais 
sólidos que incentivem e protejam o fluxo de investimento produtivo no Hemisfério e a 
promover o desenvolvimento e a integração progressiva dos mercados de capital.  

Para levar adiante a integração econômica e o livre comércio, trabalharemos, com a 
colaboração e o financiamento do setor privado e de instituições financeiras internacionais, em 
prol da criação de uma infra estrutura hemisférica. Este processo requer um esforço de 
cooperação em campos tais como telecomunicações, energia e transporte, que possibilitara a 
eficiente movimentação de bens, serviços, capital, informação e tecnologia, que são os 
fundamentos da prosperidade.  

Reconhecemos que, apesar do progresso substancial no tratamento de problemas da dívida no 
Hemisfério, o elevado ônus da dívida externa ainda obstruir o desenvolvimento de alguns dos 
nossos países.  

Reconhecemos que a integração econômica e a criação de uma área de livre comércio serão 
empreendimentos complexos, especialmente em vista das diferenças consideráveis nos níveis 
de desenvolvimento e na dimensão das economias existentes no nosso Hemisfério. Estaremos 
cientes dessas diferenças ao trabalharmos em prol da integração econômica no Hemisfério. 
Buscaremos nos nossos próprios recursos, engenhosidade e capacidade individual, bem como 
na comunidade internacional, ajuda para alcançar as nossas metas.  

  

Erradicação da pobreza e da discriminação no nosso Hemisfério  

É politicamente intolerável e moralmente inaceitável que certos segmentos das nossas 
populações sejam marginalizados e não compartilhem integralmente os benefícios do 
crescimento. Visando a alcançar major justice social para todos os nossos povos, assumimos o 
compromisso de trabalhar individual e coletivamente para melhorar o acesso à educação de 
qualidade e aos cuidados básicos de saúde, bem como para erradicar a pobreza extrema e o 
analfabetismo. Os frutos da estabilidade democrática e do crescimento econômico devem ser 
acessíveis a todos, sem discriminação por motivo de raça, sexo, origem nacional ou filiação 
religiosa.  
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Em observância da Década Mundial das Populações Indígenas, concentraremos as nossas 
energias na melhoria do exercício dos direitos democráticos e do acesso das populações 
indígenas e suas comunidades aos serviços sociais.  

Conscientes de que a prosperidade amplamente compartilhada contribui para a estabilidade do 
Hemisfério, paz duradoura e democracia, reconhecemos o nosso interesse comum em criar 
oportunidades de emprego para melhorar a renda, salários e condições de trabalho de todos os 
nossos povos. Investiremos no povo, para que em todo o Hemisfério os indivíduos tenham a 
oportunidade de realizar todas as suas potencialidades.  

O fortalecimento do papel da mulher em todos os aspectos da vida política, social e econômica 
dos nossos países é essencial para reduzir a pobreza e as desigualdades sociais, bem como para 
fomentar a democracia e o desenvolvimento sustentável.  

  

Garantia de desenvolvimento sustentável e conservação do nosso meio natural para as futuras 
gerações  

O progresso social e a prosperidade econômica só poderão ser sustentados se os nossos povos 
viverem num ambiente sadio e se os nossos ecossistemas e recursos naturais forem geridos 
cuidadosa e responsavelmente. Para impulsionar e implementar os compromissos assumidos 
na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 
de Janeiro em 1992, e na Conferência Global sobre Desenvolvimento Sustentável de Pequenos 
Estados Insulares em Desenvolvimento, realizada em Barbados em 1994, formaremos pactos 
de cooperação para fortalecer nossa capacidade de prevenir e controlar a poluição, de proteger 
ecossistemas e de usar nossos recursos biológicos de maneira sustentável, bem como de 
promover a produção e o uso limpo, eficiente e sustentável de energia. Para beneficiar futuras 
gerações por meio da conservação ambiental, incluindo o uso racional dos nossos 
ecossistemas, recursos naturais e patrimônio biológico, continuaremos a procurar a cooperação 
tecnológica, financeira e de outras formas.  

Faremos progredir o nosso bem estar social e prosperidade econômica de formas que levem 
inteiramente em conta o impacto que exercemos sobre o meio ambiente. Concordamos em 
apoiar a Aliança Centro-Americana para o Desenvolvimento Sustentável, que visa a fortalecer 
as democracias daquela região mediante a promoção da prosperidade regional, econômica e 
social e da gestão adequada do meio ambiente. Neste contexto, apoiamos a convocação de 
outras reuniões regionais sobre desenvolvimento sustentável.  

Nossa Declaração constitui um conjunto de compromissos abrangentes que se reforçam entre 
si, visando a obtenção de resultados concretos. Em consonância com o Plano de Ação anexo e 
reconhecendo as nossas diferentes capacidades nacionais e os nossos sistemas jurídicos 
distintos, nós nos comprometemos a implementá-los sem protelações.  

Instamos a OEA e o Banco Interamericano de Desenvolvimento a que ajudem os países a 
implementar os nossos compromissos, recorrendo em significativa escala a Organização Pan 
Americana da Saúde e a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o 
Caribe, bem como a organizações sub-regionais de integração.  
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Para imprimir continuidade aos esforços de promoção da participação política nacional, 
realizaremos reuniões especificas de alto nível para tratar, entre outros, temas como 
intercâmbio e comércio, mercados de capital, trabalho, energia, educação, transportes, 
telecomunicações, ações de combate aos entorpecentes e contra o crime, desenvolvimento 
sustentável, saúde e ciência e tecnologia.  

Para assegurar o interesse e o envolvimento do público, solicitamos a cooperação e a 
participação do setor privado, do setor trabalhista, dos partidos políticos, das instituições 
acadêmicas e de outros setores e organizações não-governamentais nas nossas iniciativas tanto 
nacionais como regionais, reforçando assim o pacto entre o governo e a sociedade.  

Nossos trinta e quatro países compartilham um compromisso ardoroso com as práticas 
democráticas, a integração econômica e a justiça social. Nossos povos nunca estiveram em 
melhores condições de expressar suas aspirações e de compartilhar suas experiências. São 
propicias as condições para a cooperação hemisférica. Portanto, por nossos povos, em cujo 
nome apomos as nossas assinaturas a esta Declaração, valemos-nos desta histórica 
oportunidade para criar um Pacto para o Desenvolvimento e a Prosperidade nas Américas.  
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8.5. ANEXO V. Plano de Ação da Cúpula de Miami - Texto parcial 

Primeira Reunião de Cúpula das Américas  
Miami, Florida, 9 ao 11 de Dezembro de 1994 

Primeira Reunião de Cúpula das Américas 

Plano de Ação – Texto Parcial 

 

O texto completo do Plano de Ação assinado pelos Chefes de Estado e de Governo 
participantes da Primeira Cúpula das Américas pode ser obtido na Internet em: <http:// 
http://www.ftaa-alca.org> 

 
Sumário 

I. Preservação fortalecimento da comunidade de democracias das Américas  

1. Fortalecimento da democracia  
2. Promoção e proteção dos direitos humanos 
3. Revigoramento da sociedade/participação comunitária  
4. Promoção de valores culturais  
5. Combate à corrupção  
6. Combate ao problema das drogas ilícitas e crimes conexos.  
7. Eliminação da ameaça do terrorismo nacional e intencional  
8. Fortalecimento da confiança mútua 

II. Promoção da prosperidade por meio da integração econômica e do livre comércio  

9. Livre comércio nas Américas  
10. Desenvolvimento e liberalização dos mercados de capitais  
11. Infra-estrutura hemisférica  
12. Cooperarão no campo da energia  
13. Infra-estrutura de telecomunicações e informação  
14. Cooperação em ciência e tecnologia  
15. Turismo 

III. Erradicação da pobreza e da discriminação no nosso hemisfério  

16. Acesso universal à educação  
17. Acesso eqüitativo aos serviços básicos de saúde  
18. Fortalecimento do papel da mulher na sociedade  
19. Estímulo a pequena e micro empresa  
20. Capacetes brancos - Corpo de Emergência e Desenvolvimento 

IV. Garantia do desenvolvimento sustentável e conservação do nosso meio natural para 
as gerações futuras  
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21 . Parceria para o uso sustentável da energia  
22. Parceria para a biodiversidade  
23. Parceria para a prevenção da poluição 

  

 
 

Reunião de Cúpula das Américas Plano de Ação 

Os Chefes de Estado e de Governo participantes da Reunião de Cúpula das Américas, 1994, 
em Miami, Flórida, dispostos a fomentar os objetivos amplos estabelecidos em sua Declaração 
de Princípios e conscientes da necessidade de progresso prático nas tarefas essenciais de 
promover a democracia, promover o desenvolvimento, alcançar a integração econômica e o 
livre comércio, melhorar a vida de seus povos e proteger o meio natural para as futuras 
gerações, afirmam seu compromisso neste Plano de Ação.  
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8.6. ANEXO VI. Solução de Controvérsias 

Terceira Minuta do Acordo da ALCA: Cap. XXIII, 
Solução de Controvérsias -Texto Parcial. 

 

O texto completo da Terceira Minuta do Acordo da ALCA pode ser obtido na Internet em: 
<http:// http://www.ftaa-alca.org> 

 
 

Seção B - Disposições Substantivas  

(...) 
Artigo 37. Arbitragem 
 
37.1. [A fim de solucionar a controvérsia, as Partes da controvérsia, em havendo acordo, 
poderão submeter a controvérsia a arbitragem. O acordo sobre o recurso à arbitragem será 
informado a todas as Partes antes do efetivo início do processo de arbitragem. [Uma vez 
iniciado o procedimento estabelecido no presente Artigo, as Partes da controvérsia não 
poderão recorrer a um grupo neutro sobre a mesma questão.] ]  
 
37.2. [Outras Partes deste Acordo só poderão atuar como partes do processo de arbitragem 
com a concordância das partes que decidiram recorrer à arbitragem. [O laudo arbitral terá 
força de coisa julgada e não será passível de apelação. Os laudos arbitrais serão notificadas [às 
demais Partes] [ao Órgão Executivo de Solução de Controvérsias e às instâncias técnicas dos 
capítulos pertinentes] junto às quais qualquer Parte deste Acordo possa pleitear qualquer 
questão relativas a tais laudos.] O artigo 35 (Revisão do Cumprimento) será aplicável mutatis 
mutandis aos laudos arbitrais.]  

(...) 
 
 

Seção C Procedimentos e Instituições  

(...) 
Artigo 44. Bons ofícios, conciliação e mediação  
 
44.1. Os bons ofícios, a conciliação e a mediação serão mecanismos alternativos para a 
solução de controvérsias, podendo ser iniciados voluntariamente, quando assim acordado entre 
as Parte consultantes ou da controvérsia.  
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44.2. As diligências relativas aos bons ofícios, à conciliação e à mediação e, em particular, as 
posições adotadas durante as mesmas pelas Partes, serão [de caráter confidencial] e não 
prejudicarão os direitos de qualquer das Partes em diligências posteriores em conformidade 
com esses procedimentos.]  

(...) 
Artigo 45. Interpretação do Acordo da ALCA perante instâncias judiciais e 
administrativas  
 
45.1. Nos casos em que uma questão de interpretação ou de aplicação deste Acordo surgir em 
um processo judicial ou administrativo interno de uma Parte e qualquer Parte considerar que 
mereça sua intervenção, ou nos casos em que uma instância judicial ou administrativa solicitar 
o parecer de uma das Partes, essa Parte o notificará à Secretaria da ALCA, a qual o 
comunicará às demais Partes. O Órgão Executivo de Solução de Controvérsias procurará, [por 
consenso] [em sua sessão seguinte] [com a brevidade possível] acordar uma resposta adequada 
de caráter [não-vinculante].  
 
45.2. A Parte em cujo território se situar a instância judicial ou administrativa apresentará, 
para tais fins, a interpretação acordada pelo Órgão Executivo de Solução de Controvérsias, em 
conformidade com os procedimentos desse foro.  
 
45.3. Nos casos em que o Órgão Executivo de Solução de Controvérsias não conseguir acordar 
uma interpretação, qualquer das Partes poderá submeter seu próprio parecer à instância 
judicial ou administrativa, em conformidade com os procedimentos desse foro. [Nesse caso, a 
Parte notificará tal parecer à Secretaria da ALCA, que notificará as demais Partes.]]  

(...) 
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8.7. ANEXO VII. Métodos e Modalidades para Negociação. 

FTAA - Trade Negotiations Committee 
Methods and Modalities for Negotiations  

 

A seguir inclui-se o texto completo dos Métodos e modalidades para Negociação, obtido na 
Internet em: <http:// http://www.ftaa-alca.org> 

 

General Principles 
 
Negotiations in goods and services shall be consistent with GATT 1994 Art. XXIV and GATS 
Art. V. 
 
Differences in the levels of development and size of economies shall be taken into account in 
the development of proposals, offers and throughout the negotiation process in accordance, 
inter alia, with the guidelines and directives established by the TNC at its Ninth Meeting held 
in Nicaragua in September 2001 and reflected in document FTAA.TNC/18.  
 
There shall be progressive liberalization in agricultural and non-agricultural goods, services, 
investment and government procurement.  
 
Offers shall be contingent on the overall results of the negotiations. 
 
General Instructions for the Negotiating Groups 
 
The Groups shall initiate market access negotiations on 15 May 2002.  
 
Offers for agricultural and nonagricultural products, services, investment, and government 
procurement shall be presented in accordance with the following timetable:  
 
Presentation of offers: between 15 December 2002 and 15 February 2003. 
 
Submission of requests for improvements to the offers: between 16 February 2003 and 15 June 
2003 
 
Initiation of process for the presentation of revised offers: 15 July 2003.  
 
A country may have access to the offers made by the other countries only once it has 
submitted its own offer.  
 
Technical assistance shall be provided to the countries that need such assistance to prepare 
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their government procurement offers. These countries shall submit their offers no later than 15 
July 2003.  

NEGOTIATING GROUPS ON MARKET ACCESS AND AGRICULTURE  

Scope of the Negotiations 
 
The entire tariff universe shall be subject to negotiation. 
 
Base Tariff 
 
The base tariff shall be the MFN applied tariff on the date of notification. Such notification 
shall occur between 15 August and 15 October 2002. 
 
CARICOM shall make its best efforts to notify its base tariff before the Ministerial meeting in 
Quito, but in any event it shall do so no later than 14 December 2002. The base tariff to be 
used by CARICOM countries for a limited list of goods shall be no higher than that allowed 
under WTO obligations.  
 
The regional sub-groupings that have a common external tariff shall notify the tariff for the 
purposes of the base tariff, even if one of the member countries may be availing itself of 
temporary exceptions to the CET. The option to adjust it by 15 April 2003 is retained, at 
which time it shall be notified for the purposes of the base tariff. 
 
For groups of countries developing a common external tariff, the base tariff shall be the 
applied tariff as at 1 January 2004, which shall be equivalent to the tariff notified by 15 April 
2003. This tariff would include the adjustments to the base tariff that was initially notified.  
 
Type of Tariff Concessions 
 
Tariff elimination shall be linear, with the possibility of non-linear exceptions.  
 
Schedules and Paces for Tariff Elimination  
 
The schedules and paces for the progressive elimination of tariffs shall comprise four phases. 
The four phases shall be: immediate, no more than 5 years, no more than 10 years, and longer. 
 
Each country shall make significant offers for immediate tariff elimination. 
 
Methods for Making Concessions  

The NGMA and the NGAG are instructed to coordinate and submit to the TNC at its next 
meeting their proposals for making concessions. The work on these proposals shall take into 
account the Guidelines and Directives for the Treatment of the Differences in the Levels of 
Development and Size of Economies (FTAA.TNC/18), as well as the proposals made by the 
NGMA in its report (FTAA.ngma/03/Rev.1/Add.1) and the NGAG 
(FTAA.ngag/05/Add.1/Rev.1) to the TNC.  



165 

   
 

 
Rules of Origin 
 
Timetable and Modalities 
 
The NGMA shall continue negotiations on general rules, inter alia, the level of de minimis, the 
application of the principle of accumulation, including during the transition period, and other 
relevant aspects, and shall present its initial proposals to the TNC at its next meeting. An ad 
hoc group shall be established and shall initiate, by 30 September 2002, negotiations on 
specific rules of origin. To this end, the ad hoc group shall establish a schedule for the 
submission and review of specific rules of origin product by product, by chapter or groups of 
chapters.  
 
Identification and Inventory of Non-Tariff Measures 
 
Without prejudice to completing the negotiation of their respective Chapters, the NGMA and 
the NGAG shall continue the process of notification and counter-notification of non-tariff 
measures and both groups shall present an initial report on 15 November 2002. 
 
The NGMA and the NGAG shall begin, in their next meetings, to develop a methodology, 
which includes a schedule, where appropriate, for the elimination, reduction, definition, 
further definition, further disciplining and/or prevention of non-tariff barriers. This 
methodology shall be completed by 15 February 2003. 
 
Hemispheric Database 
 
The countries shall complete the Hemispheric Data Base within a period between 15 
September and 15 November 2002 and shall keep it updated. 
 
Agricultural Subsidies and Disciplines on Practices that Distort Trade in Agricultural 
Products 
 
The NGAG shall continue its work toward fulfilling the mandates of the Buenos Aires 
Ministerial Declaration on the scope of and methodology for the elimination of export 
subsidies affecting trade in agricultural products in the hemisphere and on the types of 
measures and the methodology for developing the disciplines to be adopted for the treatment 
of all the other practices that distort trade in agricultural products, including those that have an 
effect equivalent to agricultural export subsidies. It shall submit a report on its progress at the 
next TNC meeting.  
 
The NGAG shall continue its consideration of all the other issues and proposals submitted for 
its consideration and shall submit a report with the results of its deliberations to the next TNC.  

NEGOTIATING GROUP ON SERVICES  

The information inventory shall be updated, including the available statistics on trade in 
services.  
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Negotiating Modality 
 
The initial offer shall be comprehensive and shall be in accordance with current laws and 
regulations. It shall be based on existing levels of international obligations or existing or 
improved domestic access opportunities. 
 
Commercial Presence 
 
Investment offers for the supply of services through commercial presence may be submitted 
and discussed in the NGSV, in the NGIN, or in both.  

NEGOTIATING GROUP ON INVESTMENT  

Negotiating Modality 
 
The initial offer shall be comprehensive and shall be in accordance with current laws and 
regulations. A negative list approach shall be used.  
 
Commercial Presence 
 
Investment offers for the supply of services through commercial presence may be submitted 
and discussed in the NGSV, in the NGIN, or in both.  
 
The Negotiating Groups on Services and Investment shall, as a general rule, continue to meet 
separately. However, if deemed necessary, both Groups may meet to hold joint discussions on 
issues in common, particularly commercial presence.  

 
NEGOTIATING GROUP ON GOVERNMENT PROCUREMENT  

Entities 
 
There shall be broad coverage. Offers shall include central or federal level government 
entities, and may include entities belonging to other categories of government.  
 
The NGGP is instructed to develop specific measures that take into account the differences in 
the level of development and size of the economies.  
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8.8. ANEXO VIII. Entrevista com o Embaixador Adhemar Bahadiam. 

FIGUEIREDO, Janaína; “O impasse é de difícil solução”. O Globo, Rio de Janeiro, 05 abr. 
2004e. Caderno de Economia, p.15.  

 

BUENOS AIRES. Chegou a hora da verdade para os negociadores da Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca). Após dez anos de discussões, o futuro do acordo está hoje 
nas mãos de dois blocos: o Mercosul, que exige acesso ao mercado dos Estados Unidos 
para produtos agrícolas, e o G-14, grupo liderado pelos EUA, que pede regras que iriam 
além das já consolidas na Organização Mundial de Comércio (OMC), nas áreas de 
serviços, compras governamentais, investimentos e propriedade industrial. "Estamos num 
impasse de difícil solução", admitiu o co-presidente das negociações, o embaixador 
brasileiro Adhemar Bahadian, em entrevista exclusiva ao GLOBO.  

A Alca começou a ser negociada em dezembro de 1994, e hoje o acordo parece mais 
distante do que nunca.  

ADHEMAR BAHADIAN: A Alca surgiu como iniciativa dos EUA e deve ser analisada do 
ponto de vista da política externa comercial americana, que está bem estruturada e 
depende do Congresso. Para os EUA, a expansão de suas empresas em outros mercados é 
uma diretriz que permeia toda a negociação do país. Também é importante entender que 
um dos braços centrais da Alca são as negociações de acesso a mercados, nas quais 
buscamos aumentar nosso acesso ao mercado americano reduzindo e eliminando tarifas. 
O problema é que isso não interessa aos EUA. O que importa aos americanos é a criação 
de regras que sejam mais favoráveis a suas empresas, garantindo-lhes uma posição mais 
confortável nos países do continente. São regras que vão além das já negociadas na OMC, 
principalmente nas áreas de investimentos, propriedade industrial, compras 
governamentais e serviços.  

O Mercosul não admite modificar suas regras?  

BAHADIAN: Não queremos aceitar regras além das já consolidadas na OMC, que teriam 
um impacto negativo na política industrial de um país como o Brasil. Por exemplo, a 
política de propriedade industrial, que protege patentes, entrou na OMC na Rodada 
Uruguai (1986-1994) por influência das grandes potências. Na sua origem, era dado a um 
inventor um monopólio por meio de patente, limitado no tempo, sempre defendendo que a 
sociedade fosse beneficiada pela fabricação de um determinado produto. Quando a 
questão entrou na OMC, perdeu-se a ênfase no benefício social. Um país acusado de não 
cumprir uma regra de propriedade industrial pode ser punido na sua capacidade de 
exportação. Na Alca, os países mais desenvolvidos querem regras mais rígidas e 
favoráveis ao capital e não necessariamente ao trabalho. O Brasil não pode aceitar isso.  

O clima é de muita tensão...  
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BAHADIAN: Existem dois pólos: acesso a mercados contra criação de regras. Nas ofertas 
do G-14 vemos que os produtos que mais nos interessam, sobretudo em agricultura, só 
entrariam no processo de liberalização comercial num prazo superior a dez anos.  

Mas as regras devem ser modificadas já...  

BAHADIAN: Aí entra o desequilíbrio. A estratégia dos EUA era dizer: "vocês deveriam 
fazer a Alca porque terão acesso ao nosso mercado". Durante algum tempo predominou 
essa ilusão. Mas quando Celso Amorim assumiu o Ministério das Relações Exteriores, 
perguntamos aos americanos se estavam dispostos a negociar acesso a mercados, e na 
reunião de Trinidad e Tobago (outubro de 2003) o governo americano admitiu que não 
poderá negociar o fim dos subsídios às exportações e à produção agrícola, nem regras 
antidumping, que são de extrema importância para nós. Por isso, propusemos o respeito às 
sensibilidades de cada país, base do acordo fechado no encontro de ministros em Miami, 
de novembro de 2003.  

Por que fracassou a estratégia iniciada em Miami?  

BAHADIAN: Porque surgiu um fundamentalismo negociador. Os americanos e canadenses 
disseram que, não havendo regras em compras governamentais e investimentos, não havia 
interesse em negociar acesso a mercados. Esse foi o impasse de Puebla (fevereiro de 
2004), quando os países que integram o G-14 afirmaram que teriam de reduzir suas 
ofertas porque o Mercosul teoricamente estava reduzindo sua proposta sobre regras. A 
jogada do Mercosul foi propor três rodadas imediatas de acesso a mercados e melhorar 
sua oferta em bens industriais, agrícolas e serviços. Mostramos disposição para negociar 
uma maior abertura em setores como finanças e telecomunicações. Essa argumentação 
provocou uma crise no G-14, que teve de calar a boca porque fizemos uma oferta sobre 
serviços.  

O G-14 está tentando impedir o acordo?  

BAHADIAN: Acho que eles não podem assumir o que foi acertado em Miami. Primeiro 
porque a política externa americana tem interesses claros, como a proteção da 
propriedade industrial. Segundo, porque a maioria dos países do continente, com exceção 
do Mercosul, tem acordos com os EUA nos quais as regras sobre propriedade industrial 
são mais rígidas do que as que seriam obtidas na Alca. Estes acordos são como um Papai 
Noel de shopping: são magrinhos e carregam caixas de presentes vazias. Se os EUA 
aceitassem as demandas do Mercosul teriam de baixar o nível dos acordos já assinados ou 
enfrentar as queixas dos parceiros.  

Qual é o estado atual da Alca?  

BAHADIAN: Estamos num impasse de difícil solução. Para avançar nas negociações 
temos de respeitar Miami e realizar rodadas de acesso a mercados.  

A Alca proposta pelos EUA é assimétrica?  

BAHADIAN: Sim, porque não nos dá acesso real ao mercado americano de produtos 
agrícolas e propõe uma ampliação de regras que são difíceis para países como o Brasil. 
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Assim não interessa. Nos últimos meses, tornamos mais clara a negociação e mostramos 
que não há nada de ideológico na posição brasileira.  

A bola está do lado dos americanos...  

BAHADIAN: A bola está do lado do G-14. O Mercosul fez propostas que viabilizariam 
Miami. E do lado do G-14 o que recebemos foram propostas mais rígidas.  

O senhor se sente frustrado?  

BAHADIAN: Não, sinto-me satisfeito porque conseguimos tornar o jogo mais claro. O que 
parecia ser uma grande perspectiva não é mais. Nós não destruímos a Alca, fizemos uma 
proposta que tem base e se mostrou uma postura que preserva os interesses das partes. O 
problema é que um dia nos dizem que a casa é de palha e no outro, que é de cimento. 
Agora chegou a hora da verdade. Não sei qual será a resposta dos americanos, mas num 
ano eleitoral eles deverão decidir o que é melhor para seus interesses.  
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8.9. ANEXO IX. Consensos e Dissensos pós Puebla (piso comum). 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; A Alca entre a rodada da OMC e o Regionalismo 
unilateral dos EUA. Economia Política Estratégica: Análise Internacional. n.2, p.47-57, 
jul/set 2004: 54. 

 
 

Propostas Brasil EUA Consenso 

Piso comum Pré-fixado Flexível Impasse 

Equilíbrio de 
Concessões 

Equilíbrio em cada 
área 

Retaliação cruzada 
entre áreas Impasse 

Tarifas/ Barreiras 
não-tarifárias 

Liberalização 
integral diferida no 

tempo 

Liberalização 
"substancial" Impasse 

Defesa comercial Obrigações novas 
(OMC-plus) OMC-equal 

Negociar na OMC 
e acordos 

plurilaterais 

Subsídios Obrigações novas 
(OMC-plus) OMC-equal 

Negociar na OMC 
e acordos 

plurilaterais 

Investimentos OMC-equal Obrigações novas 
(OMC-plus) 

Negociar na OMC 
e acordos 

plurilaterais 

Serviços Lista positiva Positiva mais 
flexível Impasse 

Salvaguardas OMC-equal Salvaguardas 
agrícolas especiais OMC-equal 

Compra 
governamental OMC-equal Obrigações novas 

(OMC-plus) Impasse 

Propriedade 
Intelectual OMC-equal Obrigações novas 

(OMC-plus) Impasse 

Direitos 
compensatórios 

Direitos 
compensatórios 
contra subsídios 

OMC-equal Impasse 

Normas técnicas, 
sanitárias e fito-

sanitárias. 

Limites universais 
(OMC-plus) 

Liberdade unilateral 
(OMC-equal) Impasse 
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