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NNOTOTAA DOSDOS AUTORESAUTORES

Caros leitores, esta obra é a materialização de alguns anos deCaros leitores, esta obra é a materialização de alguns anos de
pesquisa e prática acerca da negociação aplicada às ocorrências de altapesquisa e prática acerca da negociação aplicada às ocorrências de alta
complexidade nas quais tivemos oportunidades de atuar no Estado decomplexidade nas quais tivemos oportunidades de atuar no Estado de
Minas Gerais.Minas Gerais.

Quando começamos a delinear o primeiro curso de negociadores paraQuando começamos a delinear o primeiro curso de negociadores para
a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sabíamos que não seria fácila Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sabíamos que não seria fácil
devido ao vago doutrinário existente no Brasil, às difíceis circunstânciasdevido ao vago doutrinário existente no Brasil, às difíceis circunstâncias
financeiras que passavam os organismos policiais no país, aliado àfinanceiras que passavam os organismos policiais no país, aliado à
ausência de crédito em se investir em uma área nova no cenário daausência de crédito em se investir em uma área nova no cenário da
segurança pública.segurança pública.

Não desistimos e acreditamos que a construção do todo se dá com oNão desistimos e acreditamos que a construção do todo se dá com o
primeiro passo e, após erros e acertos, reuniões e discussões,primeiro passo e, após erros e acertos, reuniões e discussões,
conseguimos formar duas turmas de policiais que hoje atuam comoconseguimos formar duas turmas de policiais que hoje atuam como
negociadores na PMMG.negociadores na PMMG.

Terminado o primeiro passo adquirimos experiência, partimos àTerminado o primeiro passo adquirimos experiência, partimos à
prática, participamos de muitas ocorrências com reféns localizados,prática, participamos de muitas ocorrências com reféns localizados,
pudemos testar teorias, afastar teses, pensamentos e doutrinaspudemos testar teorias, afastar teses, pensamentos e doutrinas
estrangeiras que não são aplicáveis ao Brasil, até chegarmos a ousar estrangeiras que não são aplicáveis ao Brasil, até chegarmos a ousar 
traçar as linhas que deram origem traçar as linhas que deram origem a este livro.a este livro.

O ponto de partida foi uma revisão bibliográfica internacional e análiseO ponto de partida foi uma revisão bibliográfica internacional e análise
das obras acerca da teoria geral da negociação. Buscamos a práxis, oudas obras acerca da teoria geral da negociação. Buscamos a práxis, ou
seja, a experimentação do referencial teórico nas ocorrências reais e, oseja, a experimentação do referencial teórico nas ocorrências reais e, o
que ora ousamos colocar neste papel, nada mais é do que o fruto daquiloque ora ousamos colocar neste papel, nada mais é do que o fruto daquilo
que cultivamos sol a sol. Cada palavra, cada pensamento aquique cultivamos sol a sol. Cada palavra, cada pensamento aqui
externalizado foi cuidadosamente medido e confrontado para que fosseexternalizado foi cuidadosamente medido e confrontado para que fosse
levado ao futuro negociador um supedâneo teórico carregado dalevado ao futuro negociador um supedâneo teórico carregado da
praticidade que tivemos a oportunidade de vivenciar, mas sem termos,praticidade que tivemos a oportunidade de vivenciar, mas sem termos,
em nenhum momento, a pretensão de sermos os doutores do assunto eem nenhum momento, a pretensão de sermos os doutores do assunto e
nem os donos da verdade. Apenas queremos apresentar um ponto inicialnem os donos da verdade. Apenas queremos apresentar um ponto inicial
para novas pesquisas e aprofundamentos dos leitores e atores daspara novas pesquisas e aprofundamentos dos leitores e atores das
mudanças sociais e institucionais em todos os níveis.mudanças sociais e institucionais em todos os níveis.

Queridos leitores, esperamos que apreciem Queridos leitores, esperamos que apreciem nosso trabalho.nosso trabalho.
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11 NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO EE SEUSSEUS TEOREMASTEOREMAS

1.11.1 CCONCEITOSONCEITOS BÁSICOSBÁSICOS

 A  A negociação negociação é é a a primeira primeira alternativa alternativa tática tática a a ser ser adotada adotada em em umauma
ocorrência com reféns localizados, podendo ser aplicada com fim em siocorrência com reféns localizados, podendo ser aplicada com fim em si
mesma (negociação técnica) ou trabalhada taticamente com as demaismesma (negociação técnica) ou trabalhada taticamente com as demais
alternativas táticas (negociação tática). De maneira didática, dividimosalternativas táticas (negociação tática). De maneira didática, dividimos
esta obra em duas partes, sendo a primeira voltada ao estudo geral daesta obra em duas partes, sendo a primeira voltada ao estudo geral da
negociação, seus teoremas e práxis. Na segunda parte direcionamosnegociação, seus teoremas e práxis. Na segunda parte direcionamos
nosso estudo para a aplicação da negociação nas ocorrências policiais denosso estudo para a aplicação da negociação nas ocorrências policiais de
alta complexidade, buscando aliar ao máximo a teoria com a prática quealta complexidade, buscando aliar ao máximo a teoria com a prática que

 já experimenta já experimentamos.mos.

 Alguns  Alguns autores autores trazem trazem o o conceito conceito de de negociação negociação que, que, para para finsfins
didáticos, apenas os apresentaremos sem tecer didáticos, apenas os apresentaremos sem tecer comentários.comentários.

Para F. G. Matos (2000), emPara F. G. Matos (2000), em Negociação gerencial Negociação gerencial , "negociação, "negociação
importa em acordo e, assim, pressupõe a existência de afinidades, umaimporta em acordo e, assim, pressupõe a existência de afinidades, uma
base comum de interesses que aproxime e leve as pessoas abase comum de interesses que aproxime e leve as pessoas a
conversarem."conversarem."

Para R. B. Fisher (1989), “negociação é um processo dePara R. B. Fisher (1989), “negociação é um processo de
comunicação bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisãocomunicação bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisão
conjunta.”conjunta.”

Para F. L. Acuff (1993), emPara F. L. Acuff (1993), em How to negotiate anything with anyoneHow to negotiate anything with anyone

anywhere around the world anywhere around the world , "negociação é o processo de comunicação, "negociação é o processo de comunicação
com o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias ecom o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e
necessidades."necessidades."

Muitos têm sido os conceitos utilizados para definir o termoMuitos têm sido os conceitos utilizados para definir o termo
negociação. O dicionário Aurélio (1986) define como negociar o ato denegociação. O dicionário Aurélio (1986) define como negociar o ato de
“manter relações para concluir tratados ou convênios”. Define ainda como“manter relações para concluir tratados ou convênios”. Define ainda como
“ajustar”, “permutar”, “trocar”. Esses três verbos bem resumem todas as“ajustar”, “permutar”, “trocar”. Esses três verbos bem resumem todas as
possibilidades buscadas quando se voluntária ou involuntariamente,possibilidades buscadas quando se voluntária ou involuntariamente,
iniciamos uma iniciamos uma negociaçãonegociação..

 A  A palavra negociação palavra negociação também também pode ser pode ser entendida comentendida como o o o processoprocesso
de busca da aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ode busca da aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando o
melhor resultado possível, de tal modo que as partes terminem, ao fim domelhor resultado possível, de tal modo que as partes terminem, ao fim do
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processo, conscientes de que foram ouvidas, tiveram a oportunidade deprocesso, conscientes de que foram ouvidas, tiveram a oportunidade de
apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja melhor doapresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja melhor do
que a soma das contribuições individuais. Denota-se com base nesseque a soma das contribuições individuais. Denota-se com base nesse
conceito que para que se configurar uma negociação de fato, torna-seconceito que para que se configurar uma negociação de fato, torna-se
necessário um acordo entre as partes. Se numa rodada de conversaçãonecessário um acordo entre as partes. Se numa rodada de conversação
não há acordo, não houve “negócio”. Logo, não houve negociação.não há acordo, não houve “negócio”. Logo, não houve negociação.

Segundo Fisher (1989), as pessoas negociam para obterem umSegundo Fisher (1989), as pessoas negociam para obterem um
resultado melhor do que obteriam se não negociassem. Assim, para queresultado melhor do que obteriam se não negociassem. Assim, para que
haja negociação torna-se necessária a existência de pelo menos duashaja negociação torna-se necessária a existência de pelo menos duas
pessoas. Ainda que o objeto da discussão sejam os interessespessoas. Ainda que o objeto da discussão sejam os interesses
corporativos de empresas diferentes, pessoas são imprescindíveis paracorporativos de empresas diferentes, pessoas são imprescindíveis para
efetivá-la. Definem-se como negociadores as pessoas envolvidas emefetivá-la. Definem-se como negociadores as pessoas envolvidas em
demandas correlacionadas que buscam através da comunicação,demandas correlacionadas que buscam através da comunicação,
motivação e administração de conflitos o atendimento das necessidadesmotivação e administração de conflitos o atendimento das necessidades
mútuas.mútuas.

1.21.2 NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO DEDE CONFLITOSCONFLITOS PESSOAISPESSOAIS:: EUEU SOUSOU MEUMEU

INIMIGOINIMIGO

O ser humano, de certa maneira, sofre influência do estilo deO ser humano, de certa maneira, sofre influência do estilo de
socialização vivenciada. A forma como nos portamos diante dos conflitossocialização vivenciada. A forma como nos portamos diante dos conflitos
da nossa vida reflete, muitas vezes, a maneira como fomos criados,da nossa vida reflete, muitas vezes, a maneira como fomos criados,
nossa infância e vida familiar. Ondino Marcondes (1997) menciona que anossa infância e vida familiar. Ondino Marcondes (1997) menciona que a
expressão de nossas vontades e desejos é bloqueada por mecanismosexpressão de nossas vontades e desejos é bloqueada por mecanismos
psicológicos cujas causas remontam à infância e são produtos de fortepsicológicos cujas causas remontam à infância e são produtos de forte
repressão. Afirma que durante o processo de socialização a criança viverepressão. Afirma que durante o processo de socialização a criança vive
uma situação dolorosa que consiste em abrir mão dos desejos e dasuma situação dolorosa que consiste em abrir mão dos desejos e das
primeiras pulsões para através dos limites impostos pelo meio “saltar daprimeiras pulsões para através dos limites impostos pelo meio “saltar da
natureza para a cultura, tornando-natureza para a cultura, tornando-se sócio da sociedade humana.”se sócio da sociedade humana.”

 Abrir  Abrir mão mão da da individualidade individualidade para para encaixar-se encaixar-se no no convívio convívio social social éé
uma necessidade. Porém, os mecanismos dessa socialização podemuma necessidade. Porém, os mecanismos dessa socialização podem
provocar as mais diferentes reações nos indivíduos submetidos aprovocar as mais diferentes reações nos indivíduos submetidos a
conflitos.conflitos.

Um indivíduo que tenha recebido uma educação extremamenteUm indivíduo que tenha recebido uma educação extremamente
repressora pode vir a se negar com tamanha intensidade que se anularárepressora pode vir a se negar com tamanha intensidade que se anulará
totalmente em função da vontade dos outros (o que Freud chama detotalmente em função da vontade dos outros (o que Freud chama de
castração social). Dificilmente esse indivíduo conseguirá expor comcastração social). Dificilmente esse indivíduo conseguirá expor com
competência suas ideias, já que nem ele “acredita” muito nelas. Tem por competência suas ideias, já que nem ele “acredita” muito nelas. Tem por 
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consciênciconsciência que as a que as necessidadenecessidades do s do meio social não são meio social não são conciliáveis comconciliáveis com
seus desejos.seus desejos.

Por outro lado, o contrário também pode ser altamente negativo.Por outro lado, o contrário também pode ser altamente negativo.
 Aquela  Aquela pessoa pessoa educada educada sem sem limites, limites, com com muita muita facilidade facilidade tentará tentará impor impor 
suas vontades pessoais usando, para isso, até instrumentos desuas vontades pessoais usando, para isso, até instrumentos de
agressividade.agressividade.

Os extremos são nocivos às pessoas que se dispõem a negociar.Os extremos são nocivos às pessoas que se dispõem a negociar.
Não expor ideias e se submeter completamente à vontade dos outrosNão expor ideias e se submeter completamente à vontade dos outros
produz uma frustração constante, longe do ideal de felicidade que deveproduz uma frustração constante, longe do ideal de felicidade que deve
permear a vida humana. Da mesma forma, a agressividade e a imposiçãopermear a vida humana. Da mesma forma, a agressividade e a imposição
de posturas gerarão os impasses que encerrarão qualquer forma dede posturas gerarão os impasses que encerrarão qualquer forma de
diálogo civilizado. E se não há diálogo, não há negociação.diálogo civilizado. E se não há diálogo, não há negociação.

Pode acontecer de tais sentimentos aflorarem num mesmo ser Pode acontecer de tais sentimentos aflorarem num mesmo ser 
humano, dependendo das circunstâncias em que humano, dependendo das circunstâncias em que estiver envolvido. Quemestiver envolvido. Quem
não viveu momentos de completa apatia diante de circunstânciasnão viveu momentos de completa apatia diante de circunstâncias
imprevisíveis? Ou quem não partiu para a agressão, ainda que verbal,imprevisíveis? Ou quem não partiu para a agressão, ainda que verbal,
quando pressionado por um problema difícil? Quem já não teve vontadequando pressionado por um problema difícil? Quem já não teve vontade
de matar uma de matar uma outra pessoa que foi contra suas ideias e outra pessoa que foi contra suas ideias e ideais?ideais?

Esses dois sentimentos podem se manifestar em nós, em situaçõesEsses dois sentimentos podem se manifestar em nós, em situações
diferentes, por isso a primeira negociação que deve ser desenvolvida édiferentes, por isso a primeira negociação que deve ser desenvolvida é
consigo mesmo. Saber dominar os impulsos interiores durante umaconsigo mesmo. Saber dominar os impulsos interiores durante uma
demanda deve ser umdemanda deve ser uma busca diária do a busca diária do profissional negociadorprofissional negociador..

O equilíbrio deve ser constantemente exercitado para que aO equilíbrio deve ser constantemente exercitado para que a
capacidade de expor ideias, administrar fraquezas, conhecer forças,capacidade de expor ideias, administrar fraquezas, conhecer forças,
enfim, para que o desenvolvimento de habilidades para atendimento deenfim, para que o desenvolvimento de habilidades para atendimento de
seus objetivos seja seus objetivos seja continuamente aprimorado.continuamente aprimorado.

Marcondes (1997) denomina essas pessoas equilibradas comoMarcondes (1997) denomina essas pessoas equilibradas como
assertivasassertivas. São . São aquelas que conseguem realizar aquelas que conseguem realizar essa negociação internaessa negociação interna
conciliando seus desejos e motivações com as possibilidades e limitesconciliando seus desejos e motivações com as possibilidades e limites
impostos pelo meio. São aqueles indivíduos que respeitam seus limites eimpostos pelo meio. São aqueles indivíduos que respeitam seus limites e
os dos outros, que são capazes de parar antes de atingir os limitesos dos outros, que são capazes de parar antes de atingir os limites
alheios. Homens e mulheres que se preocupam com o que fica de cadaalheios. Homens e mulheres que se preocupam com o que fica de cada
uma das negociações e que pretendem, ao fim de um uma das negociações e que pretendem, ao fim de um trabalho, conquistar trabalho, conquistar 
parceiros e não adversários. Há um componente ético bastanteparceiros e não adversários. Há um componente ético bastante
acentuado nos trabalhos efetuados por essas pessoas que buscamacentuado nos trabalhos efetuados por essas pessoas que buscam
sempre o ganho mútuo e nunca o ganho pessoal em cima de uma perdasempre o ganho mútuo e nunca o ganho pessoal em cima de uma perda
do “outro lado”. É preciso ficar atento, portanto, ao que denominado “outro lado”. É preciso ficar atento, portanto, ao que denomina -se-se
posturas do negociador, como posturas do negociador, como veremos a seguir.veremos a seguir.
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1.31.3 PPOSTURASOSTURAS ADOTADASADOTADAS PORPOR UMUM NEGOCIADORNEGOCIADOR

De modo geral, os livros sobre negociação tratam de maneiraDe modo geral, os livros sobre negociação tratam de maneira
enfática as posturas possíveis dos negociadores. Postura não pode ser enfática as posturas possíveis dos negociadores. Postura não pode ser 
confundida com táticas. Essas estão relacionadas com a forma de seconfundida com táticas. Essas estão relacionadas com a forma de se
atingir os objetivos e interesses dos envolvidos no processo. Aquela seatingir os objetivos e interesses dos envolvidos no processo. Aquela se
refere a uma posição com relação a ganhar e perder, em suas maisrefere a uma posição com relação a ganhar e perder, em suas mais
variáveis possibilidades, principalmente reveladas no desejo interior dosvariáveis possibilidades, principalmente reveladas no desejo interior dos
profissionais envolvidos.profissionais envolvidos.

Os negociadores podem adotar, geralmente, quatro posturas emOs negociadores podem adotar, geralmente, quatro posturas em
relação ao seu interlocutor:relação ao seu interlocutor:

a) Postura ganha/perdea) Postura ganha/perde:: trata-trata-se da utilização de todo o arsenal dese da utilização de todo o arsenal de
poder para explorar ao máximo as debilidades da outra parte.poder para explorar ao máximo as debilidades da outra parte.
Considerando a superioridade de alternativas à sua disposição, oConsiderando a superioridade de alternativas à sua disposição, o
negociador utiliza todas as táticas para tirar o máximo de seunegociador utiliza todas as táticas para tirar o máximo de seu
"adversário". Esfolar pode ser a palavra de ordem, internalizada pela"adversário". Esfolar pode ser a palavra de ordem, internalizada pela
pessoa que adota tal postura. Waldroop e Butler (2001) indicam comopessoa que adota tal postura. Waldroop e Butler (2001) indicam como
um dos doze hábitos que ameaçam a carreira de um executivo a ideiaum dos doze hábitos que ameaçam a carreira de um executivo a ideia
de "atropelar agressivamente as pessoas". Afirmam que pessoasde "atropelar agressivamente as pessoas". Afirmam que pessoas
assim acabam se esbarrando no "objeto real imóvel", algo que não seassim acabam se esbarrando no "objeto real imóvel", algo que não se
pode arrancar ou passar por cima. Como não estão dispostas a ceder pode arrancar ou passar por cima. Como não estão dispostas a ceder 
ou contornar, acabam sendo ou contornar, acabam sendo derrotadas.derrotadas.

b) Postura perde/ganhab) Postura perde/ganha:: ao contrário da situação anterior, tal posturaao contrário da situação anterior, tal postura
evidencia o descrédito e o desânimo de quem está sentado à mesa.evidencia o descrédito e o desânimo de quem está sentado à mesa.

 Acreditando  Acreditando não não ter ter poder poder algum algum para para alcançar alcançar seus seus interesses, interesses, nãonão
há qualquer esforço tático para conseguir algum progresso nahá qualquer esforço tático para conseguir algum progresso na
obtenção de seus objetivos. Não há comunicação saudável entre asobtenção de seus objetivos. Não há comunicação saudável entre as
partes e, ao final dos trabalhos, frustração é o sentimento reinante empartes e, ao final dos trabalhos, frustração é o sentimento reinante em
quem adotou tal postura. Os mesmos autores que indicam como umquem adotou tal postura. Os mesmos autores que indicam como um
dos doze hábitos do fracasso profissional o agressivo “trator dos doze hábitos do fracasso profissional o agressivo “trator 
atropelador”, também se referem aos que evitam os conflitos comoatropelador”, também se referem aos que evitam os conflitos como
pessoas fadadas à derrota. “Os panos quentes”, compessoas fadadas à derrota. “Os panos quentes”, como são apelidados,o são apelidados,
têm medo do confronto e abandonam seus interesses fugindo datêm medo do confronto e abandonam seus interesses fugindo da
tensão natural das negociações complicadas.tensão natural das negociações complicadas.

c) Postura perde/perdec) Postura perde/perde:: caracteriza-caracteriza-se pela intransigência de ambas asse pela intransigência de ambas as
partes. Os negociadores preferem se ver "no fundo do poço" a ceder partes. Os negociadores preferem se ver "no fundo do poço" a ceder 



NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO EMEM OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS POLICIAISPOLICIAIS DEDE ALTAALTA COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

1515

em algum ponto. A derrota do outro passa a ser o objetivo principal daem algum ponto. A derrota do outro passa a ser o objetivo principal da
disputa, ainda que os dois se vejam na mesma situação. Raiva parecedisputa, ainda que os dois se vejam na mesma situação. Raiva parece
ser o sentimento mais comum ao final da demanda. Derrota geral, oser o sentimento mais comum ao final da demanda. Derrota geral, o
resultado comum. Pirraça também é um vocabulário presente nestesresultado comum. Pirraça também é um vocabulário presente nestes
casos. Nos casamentos desfeitos, percebemos que sempre aparecemcasos. Nos casamentos desfeitos, percebemos que sempre aparecem
este tipo de negociadores. Nos tribunais, os divórcios litigiosos são oeste tipo de negociadores. Nos tribunais, os divórcios litigiosos são o
retrato das intransigências das partes. Os envolvidos preferem ficar retrato das intransigências das partes. Os envolvidos preferem ficar 
anos disputando pequenos detalhes insignificantes a cedê-los, cegosanos disputando pequenos detalhes insignificantes a cedê-los, cegos
que estão pelo ódio que os motiva.que estão pelo ódio que os motiva.

d) Postura ganha/ganhad) Postura ganha/ganha:: parceria define este tipo de postura. É evidenteparceria define este tipo de postura. É evidente
uma constatação interior em cada um dos negociadores de que háuma constatação interior em cada um dos negociadores de que há
uma relação de interdependência entre ambos. Todos os lados sãouma relação de interdependência entre ambos. Todos os lados são
conscientes de que não é possível nem desejável manter alguémconscientes de que não é possível nem desejável manter alguém
perdendo sempre. Há uma pré-disposição para a criação deperdendo sempre. Há uma pré-disposição para a criação de
alternativas visando o atendimento das necessidades do "outro".alternativas visando o atendimento das necessidades do "outro".
Como diz Marcondes (1997), o melhor indicador desta postura é aComo diz Marcondes (1997), o melhor indicador desta postura é a
quantidade de alternativas criativas que surgiram, atestando o quantoquantidade de alternativas criativas que surgiram, atestando o quanto
os negociadores foram capazes de enxergar o outro não como umos negociadores foram capazes de enxergar o outro não como um
adversário, mas como alguém que dispõe do outro pedaço para aadversário, mas como alguém que dispõe do outro pedaço para a
solução do problema. Relacionamento é o resultado final quando estasolução do problema. Relacionamento é o resultado final quando esta
postura se acha presente na mesa de trabalho.postura se acha presente na mesa de trabalho.

 A  A descrição descrição conceitual conceitual de de cada cada uma uma das das posturas posturas revela revela qual qual é é aa
mais vantajosa de ser adotada. Mesmo nos casos mais difíceis, commais vantajosa de ser adotada. Mesmo nos casos mais difíceis, com
interlocutores mais ferozes, a postura ganha/ganha deve sempre ser interlocutores mais ferozes, a postura ganha/ganha deve sempre ser 
perseguida. Nas ações policiais diárias, a postura perseguida. Nas ações policiais diárias, a postura ganha/ganha também éganha/ganha também é
a melhor alternativa. Ela é perfeitamente possível de ser alcançada, tantoa melhor alternativa. Ela é perfeitamente possível de ser alcançada, tanto
na solução dos conflitos entre casais quanto nas ocorrências de altana solução dos conflitos entre casais quanto nas ocorrências de alta
complexidade envolvendo reféns.complexidade envolvendo reféns.

O conhecimento da postura de seu interlocutor é de extremaO conhecimento da postura de seu interlocutor é de extrema
importância para o sucesso da negociação. Se por um lado a adoção daimportância para o sucesso da negociação. Se por um lado a adoção da
postura ganha/ganha por parte de todos os envolvidos facilita o processopostura ganha/ganha por parte de todos os envolvidos facilita o processo
e alcança as melhores alternativas, caso a outra parte adote outrae alcança as melhores alternativas, caso a outra parte adote outra
postura, não há motivos para desistir do negócio.postura, não há motivos para desistir do negócio.

Caso o negociador se depare com um interlocutor do tipo ganha/Caso o negociador se depare com um interlocutor do tipo ganha/
perde, basta que tome alguns cuidados, não se expondo comperde, basta que tome alguns cuidados, não se expondo com
desconfiandesconfiança, e ça, e tudo pode ser tudo pode ser resolvido.resolvido.



NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO EMEM OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS POLICIAISPOLICIAIS DEDE ALTAALTA COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

1616

 A respeito  A respeito deste assunto, deste assunto, é extremamente é extremamente rico o rico o artigo do artigo do Professor Professor 
J. A. WJ. A. Wanderleyanderley, publicado em , publicado em 2001200111::

Negocie para ganhar Negocie para ganhar 

Todo negociador sempre deve negociar para ganhar, mas há duas formas deTodo negociador sempre deve negociar para ganhar, mas há duas formas de
ganhar. A primeira às custas da outra parte. A segunda consiste em chegar aganhar. A primeira às custas da outra parte. A segunda consiste em chegar a
um acordo em um acordo em que os interesses relevantes das partes sque os interesses relevantes das partes sejam atendidos. Quemejam atendidos. Quem
procura ganhar às custas do outro, costuma seguir o lema de Ashleigh Brilliant:procura ganhar às custas do outro, costuma seguir o lema de Ashleigh Brilliant:
“Eu sempre ganho. Você sempre perde. Poderia haver coisa mais justa do que“Eu sempre ganho. Você sempre perde. Poderia haver coisa mais justa do que
isso?” Quem adota a segunda maneira de ganhar considera que só há bomisso?” Quem adota a segunda maneira de ganhar considera que só há bom
negócio quando ambas as partes ganham. Faz uma pequena alteração nonegócio quando ambas as partes ganham. Faz uma pequena alteração no
lema de Ashleigh Brilliant, mas que provoca uma alteração radical no seulema de Ashleigh Brilliant, mas que provoca uma alteração radical no seu
sentido: “Eu sempre ganho. Você sempre ganha. Poderia haver coisa maissentido: “Eu sempre ganho. Você sempre ganha. Poderia haver coisa mais
 justa  justa do do que que isso?” Esta isso?” Esta é é a a negociação eficaz, negociação eficaz, ou ou seja, a seja, a negociação ganha/negociação ganha/
ganha. E, nos dias de hoje, com a maior interdependência entre pessoas,ganha. E, nos dias de hoje, com a maior interdependência entre pessoas,
empresas e instituições, a busca de parcerias, a terceirização e outras formasempresas e instituições, a busca de parcerias, a terceirização e outras formas
conjuntas de se obter qualidade e produtividade, a negociação eficaz é nãoconjuntas de se obter qualidade e produtividade, a negociação eficaz é não
somente “uma boa idéia”, mas, somente “uma boa idéia”, mas, sobretudo, uma necessidade.sobretudo, uma necessidade.

O que é o ganha/ganha? Portanto, é preciso que compreendamos algumasO que é o ganha/ganha? Portanto, é preciso que compreendamos algumas
coisas sobre o ganha/ganha, a fim de evitarmos alguns desvios que sãocoisas sobre o ganha/ganha, a fim de evitarmos alguns desvios que são
cometidos com muita assiduidade. Inicialmente, devemos ter em conta que ocometidos com muita assiduidade. Inicialmente, devemos ter em conta que o
ganha/ganha ocorre dentro das condições reais e possíveis, e não dentro deganha/ganha ocorre dentro das condições reais e possíveis, e não dentro de
condições ideais e inexistentes. Assim, ganha/ganha pode obter o menor condições ideais e inexistentes. Assim, ganha/ganha pode obter o menor 
prejuízo possível, em situações que são profundamente adversas. Deve-seprejuízo possível, em situações que são profundamente adversas. Deve-se
sempre buscar o melhor, mas sempre buscar o melhor, mas o melhor exequível.o melhor exequível.

Igualmente, deve-se ter presente que o bom negociador tem expectativa,Igualmente, deve-se ter presente que o bom negociador tem expectativa,
normas e padrões de desempenho elevados e, na pior das hipóteses, não faznormas e padrões de desempenho elevados e, na pior das hipóteses, não faz
acordos de que venha a se arrepender. Assim, não resta a menor dúvida deacordos de que venha a se arrepender. Assim, não resta a menor dúvida de
que para isto é necessário muita competência. E um dos riscos em relação aoque para isto é necessário muita competência. E um dos riscos em relação ao
ganha/ganha é a sua compreensão ingênua de que se deve ser “bonzinho”.ganha/ganha é a sua compreensão ingênua de que se deve ser “bonzinho”.
Em negociação, ingenuidade significa incompetência.Em negociação, ingenuidade significa incompetência.

Existem alguns princípios que devem ser seguidos pelos negociadoresExistem alguns princípios que devem ser seguidos pelos negociadores
eficazes na busca do ganha/ganha. Um dos mais importantes é o de que “oeficazes na busca do ganha/ganha. Um dos mais importantes é o de que “o
problema do outro não é só problema do outro.” Assim, os negociadores agemproblema do outro não é só problema do outro.” Assim, os negociadores agem
como se fossem solucionadores de problemas comuns, sendo a palavracomo se fossem solucionadores de problemas comuns, sendo a palavra
problema entendida na sua fproblema entendida na sua forma mais ampla, compreendendo desde conflitosorma mais ampla, compreendendo desde conflitos
e antagonismos, até ganhos a serem auferidos conjuntamente. Desta forma, ae antagonismos, até ganhos a serem auferidos conjuntamente. Desta forma, a
expressão “cada um por si” não tem espaço e, expressão “cada um por si” não tem espaço e, não faz o menor sentido.não faz o menor sentido.

O fato é que o negociador eficaz é, acima de tudo, um negociador competenteO fato é que o negociador eficaz é, acima de tudo, um negociador competente
e, entre as expressões desta competência, está a capacidade de atuar come, entre as expressões desta competência, está a capacidade de atuar com
desenvoltura frente aos negociadores ganha/perde. Para tanto, é preciso, entredesenvoltura frente aos negociadores ganha/perde. Para tanto, é preciso, entre
outras coisas, conhecer como agem os negociadores ganha/perde. Se vocêoutras coisas, conhecer como agem os negociadores ganha/perde. Se você

 ________________ ______________________________ ______________ 

11
Consultor do Instituto MVC e autor do livroConsultor do Instituto MVC e autor do livro Negociação total Negociação total ..
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não puder identificar e se sair bem face a um negociador ganha/perde, você,não puder identificar e se sair bem face a um negociador ganha/perde, você,
com toda a com toda a certeza, se encontrará em apuros em certeza, se encontrará em apuros em muitas oportunidades. Surge,muitas oportunidades. Surge,
portanto, uma questão de capital importância. Você sabe como identificar umportanto, uma questão de capital importância. Você sabe como identificar um
negociador ganha/perde? Bem, um negociador ganha/perde pode ser negociador ganha/perde? Bem, um negociador ganha/perde pode ser 
identificado porque se utiliza e tem um vasto repertório daquilo queidentificado porque se utiliza e tem um vasto repertório daquilo que
designamos por táticas sujas. Existem duas categorias de táticas sujas quedesignamos por táticas sujas. Existem duas categorias de táticas sujas que
são as falcatruas e as fragilizações do estado mental. As falcatruas sesão as falcatruas e as fragilizações do estado mental. As falcatruas se
constituem em várias formas de mentiras, dados falsos e informaçõesconstituem em várias formas de mentiras, dados falsos e informações
distorcidas, sendo que, não resta a menor dúvida, uma forma extremamentedistorcidas, sendo que, não resta a menor dúvida, uma forma extremamente
poderosa de mentira é a baseada em dados numéricos e estatísticas. Segundopoderosa de mentira é a baseada em dados numéricos e estatísticas. Segundo
Benjamin Disraeli, primeiro-ministro britânico no tempo da rainha Vitória, háBenjamin Disraeli, primeiro-ministro britânico no tempo da rainha Vitória, há
três espécies de mentiras: mentiras, mentiras descaradas e estatísticas. Existetrês espécies de mentiras: mentiras, mentiras descaradas e estatísticas. Existe
até um livro a este respeito, escrito por Darrell Huff, com o sugestivo título:até um livro a este respeito, escrito por Darrell Huff, com o sugestivo título:
“Como mentir com estatísticas”. As táticas de fragilização do estado mental“Como mentir com estatísticas”. As táticas de fragilização do estado mental
objetivam abalar o ego do outro negociador, minar a sua confiança, causar-lheobjetivam abalar o ego do outro negociador, minar a sua confiança, causar-lhe
estresse ou provocar expectativas absolutamente irrealistas. Existem muitasestresse ou provocar expectativas absolutamente irrealistas. Existem muitas
delas, tais como, agredir, debochar e provocar sentimentos de culpa. Todasdelas, tais como, agredir, debochar e provocar sentimentos de culpa. Todas
essas táticas são táticas construídas de tal modo que só um lado acabaessas táticas são táticas construídas de tal modo que só um lado acaba
fazendo concessões reais. O negociador ganha/perde, algumas vezes segue afazendo concessões reais. O negociador ganha/perde, algumas vezes segue a
1ª Lei de Roger que é não pecar contra o 11º mandamento. Isto é, não ser 1ª Lei de Roger que é não pecar contra o 11º mandamento. Isto é, não ser 
pego. Assim, age mais na base do lobo com pele de cordeiro. Outras vezes,pego. Assim, age mais na base do lobo com pele de cordeiro. Outras vezes,
quando acredita que o outro lado não tenha poder de reação, coloca as unhasquando acredita que o outro lado não tenha poder de reação, coloca as unhas
de fora, fazendo ameaças e coisas no de fora, fazendo ameaças e coisas no gênero.gênero.

1.41.4 OO PODERPODER EE ASAS NEGOCIAÇÕESNEGOCIAÇÕES

Uma das questões mais importantes na arte de negociar está naUma das questões mais importantes na arte de negociar está na
correta avaliação do poder de cada negociador. O poder é a capacidadecorreta avaliação do poder de cada negociador. O poder é a capacidade
que cada um tem de gerar que cada um tem de gerar um maior número de alternativas para alcançar um maior número de alternativas para alcançar 
seus interesses. Essa capacidade está relacionada com seus interesses. Essa capacidade está relacionada com variáveis as maisvariáveis as mais
diferentes, a saber:diferentes, a saber:

a) a) O O tempotempo:: é uma importante fonte de poder para uma negociação.é uma importante fonte de poder para uma negociação.
Quanto maior for o prazo que você tem para negociar e encontrar Quanto maior for o prazo que você tem para negociar e encontrar 
uma solução, maior poder você tem, maior número de alternativasuma solução, maior poder você tem, maior número de alternativas
podem ser apresentadas na mesa de trabalho.podem ser apresentadas na mesa de trabalho.

 Analisando  Analisando o o que que ocorre ocorre numa numa ocorrência ocorrência com com reféns, reféns, verificamosverificamos
que a questão do tempo é um importante aliado dos negociadoresque a questão do tempo é um importante aliado dos negociadores
policiais. Quanto maior for o tempo gasto na conversação, maior apoliciais. Quanto maior for o tempo gasto na conversação, maior a
probabilidade do desenvolvimento da “Síndrome de Estocolmo”,probabilidade do desenvolvimento da “Síndrome de Estocolmo”,
consequentemente, menor é a probabilidade de violência contra osconsequentemente, menor é a probabilidade de violência contra os
reféns. Não podemos nos esquecer também que, normalmente, o Gruporeféns. Não podemos nos esquecer também que, normalmente, o Grupo
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de Ações Táticas Especiais (GATE) leva, no mínimo, de vinte a trintade Ações Táticas Especiais (GATE) leva, no mínimo, de vinte a trinta
minutos para chegar com as equipes aos locais de crise e gasta maisminutos para chegar com as equipes aos locais de crise e gasta mais
vinte ou trinta minutos para instalar o posto de comando, posicionar ovinte ou trinta minutos para instalar o posto de comando, posicionar o
sniper, etc. O tempo neste caso gera poder para a Polícia, está a nossosniper, etc. O tempo neste caso gera poder para a Polícia, está a nosso
favor.favor.

Por outro lado, no gerenciamento de uma manifestação públicaPor outro lado, no gerenciamento de uma manifestação pública
numa rodovia importante, por exemplo, o tempo atua contra a polícia, jánuma rodovia importante, por exemplo, o tempo atua contra a polícia, já
que quanto mais tempo os manifestantes permanecerem na pista, maior que quanto mais tempo os manifestantes permanecerem na pista, maior 
será o caos provocado na ordem pública. A solução parlamentada deveserá o caos provocado na ordem pública. A solução parlamentada deve
ser buscada com urgência e neste caso não serão muitas as alternativasser buscada com urgência e neste caso não serão muitas as alternativas
viáveis de acordo.viáveis de acordo.

Reilly (1997) aconselha que “se você precisa urgentemente de umaReilly (1997) aconselha que “se você precisa urgentemente de uma
coisa hoje, compre-coisa hoje, compre-a amanhã”. O conselho é claro, dá uma dica de comoa amanhã”. O conselho é claro, dá uma dica de como
você pode ser “esfolado” se seu interlocutor souber da urgência que tevocê pode ser “esfolado” se seu interlocutor souber da urgência que te
impulsiona. Ilustrando a importância dos prazos, esse autor cita a táticaimpulsiona. Ilustrando a importância dos prazos, esse autor cita a tática
usada pelos japoneses numa negociação internacional: ao receberem ousada pelos japoneses numa negociação internacional: ao receberem o
representante da empresa no Japão, a primeira coisa que perguntaramrepresentante da empresa no Japão, a primeira coisa que perguntaram
era até quando permaneceria naquele país. Como era até quando permaneceria naquele país. Como o negociador disse queo negociador disse que
ficaria por cinco dias, elaboraram uma extensa programação de visitas àsficaria por cinco dias, elaboraram uma extensa programação de visitas às
fábricas, jantares, palestras e apresentações formais. Finalmente, nofábricas, jantares, palestras e apresentações formais. Finalmente, no
último dia, no dia do voo, começaram as negociações. Qual foi oúltimo dia, no dia do voo, começaram as negociações. Qual foi o
resultado? O negociador teve que fazer várias concessões! Como eleresultado? O negociador teve que fazer várias concessões! Como ele
explicaria à empresa, cinco dias no Japão, em hotel cinco estrelas, comexplicaria à empresa, cinco dias no Japão, em hotel cinco estrelas, com
uma diária caríssima e não uma diária caríssima e não apresentar qualqueapresentar qualquer trabalho concreto?r trabalho concreto?

O tempo sempre será uma importante fonte de poder para um dosO tempo sempre será uma importante fonte de poder para um dos
lados do processo. A parte com menos poder, sempre estará negociandolados do processo. A parte com menos poder, sempre estará negociando
contra seus próprios prazos.contra seus próprios prazos.

b) b) A A necessidadenecessidade:: também é uma importante fonte de poder em umatambém é uma importante fonte de poder em uma
negociação! O mundo inteiro está sofrendo com as ameaças de umanegociação! O mundo inteiro está sofrendo com as ameaças de uma
guerra bacteriológica (acreditamos que a gripe suína foi um teste deguerra bacteriológica (acreditamos que a gripe suína foi um teste de
tal guerra). A demanda por máscaras contra gás vem crescendo emtal guerra). A demanda por máscaras contra gás vem crescendo em
todo planeta. Outro dia vi na televisão que um empresário brasileirotodo planeta. Outro dia vi na televisão que um empresário brasileiro
havia quadruplicado seu faturamento em virtude da necessidadehavia quadruplicado seu faturamento em virtude da necessidade
mundial pelo seu produto. Você não tem muitas alternativas quandomundial pelo seu produto. Você não tem muitas alternativas quando
realmente precisa de alguma coisa. Ou paga o preço pedido ou nãorealmente precisa de alguma coisa. Ou paga o preço pedido ou não
consegue satisfazer sua necessidade. Não é assim que acontececonsegue satisfazer sua necessidade. Não é assim que acontece
quando cortamos a alimentação e a água dos tomadores de reféns?quando cortamos a alimentação e a água dos tomadores de reféns?
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 À  À medida medida que que essas essas necessidades necessidades básicas básicas do do ser ser humanohumano
aumentam nos rebelados, não diminuem as exigências absurdas eaumentam nos rebelados, não diminuem as exigências absurdas e
não aumentam as alternativas de um não aumentam as alternativas de um acordo melhor?acordo melhor?

Houve uma época no Brasil em que um Houve uma época no Brasil em que um carro usado custava mais docarro usado custava mais do
que um novo! Tudo porque a necessidade, aliada à incapacidadeque um novo! Tudo porque a necessidade, aliada à incapacidade
das montadoras em abastecer o mercado, tudo em meio a um planodas montadoras em abastecer o mercado, tudo em meio a um plano
econômico falido, davam poder aos vendedores de veículos aeconômico falido, davam poder aos vendedores de veículos a
exigirem preços abusivos por seus produtos. A correta exigirem preços abusivos por seus produtos. A correta avaliação dasavaliação das
necessidades dos envolvidos no processo indicará a melhor tática enecessidades dos envolvidos no processo indicará a melhor tática e
o melhor estilo de negociação a ser o melhor estilo de negociação a ser implementado.implementado.

c) c) O O desejo:desejo: é uma importante variável na avaliação do poder deé uma importante variável na avaliação do poder de
negociação. A intensidade do desejo em relação aos interessesnegociação. A intensidade do desejo em relação aos interesses
decidirá quem detém maior poder na "conversa". Imagine que vocêdecidirá quem detém maior poder na "conversa". Imagine que você
sempre sonhou em comprar um veículo X-5 da BMW. Durante anossempre sonhou em comprar um veículo X-5 da BMW. Durante anos
poupou todos os recursos possíveis e agora já detém o dinheiropoupou todos os recursos possíveis e agora já detém o dinheiro
necessário. Esse tipo de veículo não é fácil de encontrar, portanto,necessário. Esse tipo de veículo não é fácil de encontrar, portanto,
ao ver um anúncio no jornal você imediatamente telefona e marcaao ver um anúncio no jornal você imediatamente telefona e marca
um encontro. Ao se deparar com o modelo você se apaixona eum encontro. Ao se deparar com o modelo você se apaixona e
demonstra isso. Que tipo de avaliação o dono do carro fará? Serádemonstra isso. Que tipo de avaliação o dono do carro fará? Será
que ele vai fazer muitas concessões, sabendo de sua paixão peloque ele vai fazer muitas concessões, sabendo de sua paixão pelo
veículo? Claro que não. Neste caso, o poder pende veículo? Claro que não. Neste caso, o poder pende para o lado dele.para o lado dele.

d) Informações:d) Informações: quanto mais se tem conhecimento sobre o "outroquanto mais se tem conhecimento sobre o "outro
lado" maior é a capacidade de geração de alternativas. Conhecer aslado" maior é a capacidade de geração de alternativas. Conhecer as
motivações e as intenções da outra parte permite definir quaismotivações e as intenções da outra parte permite definir quais
argumentos devem ser enfatizados e quais devem ser desprezados.argumentos devem ser enfatizados e quais devem ser desprezados.
Permite identificar blefes e mentiras e desarticulá-las durante oPermite identificar blefes e mentiras e desarticulá-las durante o
processo. Reilly (1997) enfatiza que a informação é a arma maisprocesso. Reilly (1997) enfatiza que a informação é a arma mais
poderosa de qualquer negociador. Ele enumera três categorias depoderosa de qualquer negociador. Ele enumera três categorias de
informação: sobre o outro negociador, sobre a sua posição e informação: sobre o outro negociador, sobre a sua posição e sobre asobre a
posição e a percepção do outro negociador.posição e a percepção do outro negociador.

Durante o processo de negociação, a manutenção da qualidade dasDurante o processo de negociação, a manutenção da qualidade das
informações deve ser perseguida. Se foi feita alguma colocação ouinformações deve ser perseguida. Se foi feita alguma colocação ou
exigência pela outra parte, deve-se sempre perguntar o porquê, pedir exigência pela outra parte, deve-se sempre perguntar o porquê, pedir 
uma explicação para tal argumento. Isso vai manter-lhe informado euma explicação para tal argumento. Isso vai manter-lhe informado e
obrigar a outra parte a justificar suas posições.obrigar a outra parte a justificar suas posições.
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É claro que a administração dessas informações será o principalÉ claro que a administração dessas informações será o principal
instrumento para o sucesso almejado. De nada adianta possuir dados seinstrumento para o sucesso almejado. De nada adianta possuir dados se
não se trabalha corretamente com eles.não se trabalha corretamente com eles.

No livroNo livro Como vejo a crise: gerenciamento de ocorrências policiaisComo vejo a crise: gerenciamento de ocorrências policiais

de alta complexidadede alta complexidade foram elencados alguns itens importantes,foram elencados alguns itens importantes,

meramente exemplificativos e não exaustivos, sobre quais informaçõesmeramente exemplificativos e não exaustivos, sobre quais informações
devem ser colhidas acerca do causador, da vítima e da estrutura física dodevem ser colhidas acerca do causador, da vítima e da estrutura física do
local onde está ocorrendo a crise. Sugerimos uma rápida leitura comolocal onde está ocorrendo a crise. Sugerimos uma rápida leitura como
forma de complementar este estudo.forma de complementar este estudo.

1.51.5 EESTILOSSTILOS DEDE NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO

No entender de Gilles Amado (1997), “negociar é saber adaptar No entender de Gilles Amado (1997), “negociar é saber adaptar -se-se
ao ambiente”. Essa afirmação relacionaao ambiente”. Essa afirmação relaciona -se à evolução e às mudanças-se à evolução e às mudanças
naturais dentro de um processo de ajuste de interesses. Se nestenaturais dentro de um processo de ajuste de interesses. Se neste
processo ninguém está disposto a mudar posições, é óbvio que nãoprocesso ninguém está disposto a mudar posições, é óbvio que não
haverá acordo.haverá acordo.

Saber fazer uma leitura correta do ambiente de uma negociaçãoSaber fazer uma leitura correta do ambiente de uma negociação
levará ao correto diagnóstico do poder, dos levará ao correto diagnóstico do poder, dos interesses, das motivações e,interesses, das motivações e,
inclusive, dos temores e das táticas usadas pelo interlocutor. Talinclusive, dos temores e das táticas usadas pelo interlocutor. Tal
diagnóstico será fundamental para a definição das táticas dediagnóstico será fundamental para a definição das táticas de
comunicação entre as partes, visando o alcance de seus interesses.comunicação entre as partes, visando o alcance de seus interesses.

Considerando que o processo de ajuste se desenvolve através daConsiderando que o processo de ajuste se desenvolve através da
comunicaçãocomunicação, algumas , algumas habilidades devem ser habilidades devem ser perseguidaperseguidas:s:

 Saber demonstrar seu poder;Saber demonstrar seu poder;
  Administrar sua Administrar suas fraquezas (sabs fraquezas (saber omiti-las ou dominá-las);er omiti-las ou dominá-las);
  Apresentar argum Apresentar argumentos entos de de forma forma diferenciada de diferenciada de acordo acordo com com asas

características comportamentcaracterísticas comportamentais do ais do outro negociador;outro negociador;
 Desenvolver comportamentos que gerem confiança, evitandoDesenvolver comportamentos que gerem confiança, evitando

aqueles que demonstrem o aqueles que demonstrem o contrário;contrário;
 Saber ouvir, prestar atenção. É melhor ser um bom ouvinte doSaber ouvir, prestar atenção. É melhor ser um bom ouvinte do

que um bom falante;que um bom falante;
 Criar um clima Criar um clima de cooperação entre as partes;de cooperação entre as partes;
 Buscar o aumento de seu grau de flexibilidade (capacidade de seBuscar o aumento de seu grau de flexibilidade (capacidade de se

colocar no lugar do outro).colocar no lugar do outro).
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Várias são as denominações utilizadas pelos doutores no assuntoVárias são as denominações utilizadas pelos doutores no assunto
para identificar os vários estilos de negociação. Para fins didáticos forampara identificar os vários estilos de negociação. Para fins didáticos foram
escolhidos dois. O de Marcondes (1997) e o de Fisher, Ury e Pattonescolhidos dois. O de Marcondes (1997) e o de Fisher, Ury e Patton
(1994).(1994).

Marcondes identifica quatro estilos sendo dois focalizados noMarcondes identifica quatro estilos sendo dois focalizados no
conteúdo e nos interesses em jogo e dois focalizados nos aspectosconteúdo e nos interesses em jogo e dois focalizados nos aspectos
pessoais e relacionais dos negociadores. São os estilos focalizados nopessoais e relacionais dos negociadores. São os estilos focalizados no
conteúdo:conteúdo:

1.5.11.5.1 EESTILOSTILO AFIRMAÇÃOAFIRMAÇÃO

No estilo afirmação o negociador alcança seus objetivos usandoNo estilo afirmação o negociador alcança seus objetivos usando
assertividadassertividade. Os e. Os comportamentos típicos são:comportamentos típicos são:

 Ser transparente em Ser transparente em seus interesses e expectativas;seus interesses e expectativas;
 Colocar suas condições para negociar;Colocar suas condições para negociar;
 Emitir julgamentos de valor sobre a Emitir julgamentos de valor sobre a outra parte;outra parte;
 Explicitar as consequências positivas e negativas para Explicitar as consequências positivas e negativas para o outro.o outro.

 A  A principal principal característica característica deste deste estilo estilo é é a a transparência transparência fazendofazendo
pressão sobre o outro. A verbalização geralmente é semelhante àspressão sobre o outro. A verbalização geralmente é semelhante às
seguintes colocações:seguintes colocações:

 “A minha posição neste caso é “A minha posição neste caso é a seguinte: ...”a seguinte: ...”
 “Penso que você não está sendo razoável.”“Penso que você não está sendo razoável.”
 “Caso você faça isso, acontecerá isso: ...”“Caso você faça isso, acontecerá isso: ...”

Os perigos deste estilo, segundo Marcondes, são osOs perigos deste estilo, segundo Marcondes, são os
comportamentos de indefinição e imposição. Seriam os extremos nacomportamentos de indefinição e imposição. Seriam os extremos na
utilização deste estilo. Se o negociador não tem objetivos pré-utilização deste estilo. Se o negociador não tem objetivos pré-
estabelecidos ou não consegue explicitá-los, pode pôr tudo a perder estabelecidos ou não consegue explicitá-los, pode pôr tudo a perder 
porque pode se colocar na defensiva se autoagredindo, ao não atingir porque pode se colocar na defensiva se autoagredindo, ao não atingir 
seus objetivos. Seria a seus objetivos. Seria a indefinição.indefinição.

Por outro lado, o excesso pode levar à imposição, ou seja, usar dePor outro lado, o excesso pode levar à imposição, ou seja, usar de
ameaças e julgamentos agressivos que levam a outra parte à "paralisia".ameaças e julgamentos agressivos que levam a outra parte à "paralisia".
Colocações como "isso é um absurdo", "você é desigual" ou "isso tem queColocações como "isso é um absurdo", "você é desigual" ou "isso tem que
ser assim!" dificultam a argumentação da outra parte porque são juízosser assim!" dificultam a argumentação da outra parte porque são juízos
pessoais definitivos. O resultado pode ser o fechamento de portas parapessoais definitivos. O resultado pode ser o fechamento de portas para
um acordo ou um acordo injusto que inviabilizará a manutenção dosum acordo ou um acordo injusto que inviabilizará a manutenção dos
relacionamentos.relacionamentos.
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 Adoçãodeobjetivos Adoçãodeobjetivos
alheiosalheios

 Apesardepossuir Apesardepossuir
objetivosclaros,nãoobjetivosclaros,não
ostornamexplícitosostornamexplícitos

NívelótimoNívelótimo DestruiçãoporexcessoDestruiçãoporexcessoDestruiçãoporfaltaDestruiçãoporfalta

 Avaliaçãoejulgamentos Avaliaçãoejulgamentos
oportunosoportunos

ExpectativasclarasExpectativasclaras

Julgamentos(elogios/Julgamentos(elogios/
críticas)críticas)

TransparênciaTransparência

CredibilidadeeCredibilidadee

 justiça justiça

ProbabilidadedeProbabilidadede
sucessomútuosucessomútuo

 Avaliaçõese Avaliaçõese
ameaçasameaças

paralisadorasparalisadoras

PosiçõesfechadasPosiçõesfechadas
eintransigenteseintransigentes

FaltadeFaltade
comunicaçãocomunicação

dosinteressesdosinteresses

FraquesaeFraquesae
autoagressãoautoagressão

PrejuízoPrejuízo

 Agressividadee Agressividadee
injustiçainjustiça

ObstruçãodaObstruçãoda
negociaçãonegociação

PrejuízoPrejuízo

O esquema a seguir iO esquema a seguir i lustra o estilo afirmação:lustra o estilo afirmação:

1.5.21.5.2 EESTILOSTILO PERSUASÃOPERSUASÃO

Outro estilo focalizado no conteúdo e no alcance dos objetivos é oOutro estilo focalizado no conteúdo e no alcance dos objetivos é o
estilo que Marcondes denomina de persuasão. Este estilo caracteriza-seestilo que Marcondes denomina de persuasão. Este estilo caracteriza-se
pelo uso de informação e raciocínio no alcance dos objetivos.pelo uso de informação e raciocínio no alcance dos objetivos.

Os comportamentos típicos desse estilo são: fazer sugestões,Os comportamentos típicos desse estilo são: fazer sugestões,
apresentar propostas, argumentar e justificar posições a partir de dados,apresentar propostas, argumentar e justificar posições a partir de dados,
fatos ou casos. Um exemplo seria dizer: “Considerando que asfatos ou casos. Um exemplo seria dizer: “Considerando que as
estatísticas demonstram um aumento no número de assaltos na região,estatísticas demonstram um aumento no número de assaltos na região,
proponho uma operação presença ininterrupta.”proponho uma operação presença ininterrupta.”

 As  As propostas propostas são são sempre sempre embasadas embasadas em em argumentos argumentos fáticos. fáticos. OO
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problema é quando o negociador não está devidamente preparado eproblema é quando o negociador não está devidamente preparado e
utiliza de argumentos inconsistentes e vazios. Suas propostas sãoutiliza de argumentos inconsistentes e vazios. Suas propostas são
injustificáveis e o debate passa a ser pobre e, às vezes, desconexo. É ainjustificáveis e o debate passa a ser pobre e, às vezes, desconexo. É a
negociação inconsistente.negociação inconsistente.

O outro extremo ocorre quando através de colocações rebuscadas,O outro extremo ocorre quando através de colocações rebuscadas,
que objetivam armadilhas, sem uma proposta final, o quadro não evoluique objetivam armadilhas, sem uma proposta final, o quadro não evolui
para a negociação produtiva e é caracterizado pela rigidez. Podemospara a negociação produtiva e é caracterizado pela rigidez. Podemos
representarepresentar este estilo assimr este estilo assim::

ESTILOPERSUASÃOESTILOPERSUASÃO

PropostasPropostas
apresentadasenãoapresentadasenão
 justificadas justificadas

DadosforadoDadosforado
assunto,periféricoseassunto,periféricose

incorretosincorretos

PropostasPropostas
embasadascomembasadascom
competênciacompetência

SugestõesviáveisSugestõesviáveis

ArgumentosricosArgumentosricos

ArgumentoscomoArgumentoscomo
armadilhasarmadilhas

EloquênciafrívolaEloquênciafrívola
sempropostassempropostas
concretasconcretas

DebilidadeDebilidade

InadequaçãoInadequação

DispersãoDispersão

RiquezadeRiquezade
alternativasalternativas

PonderaçãoPonderação

PossibilidadedePossibilidadede
análiseanálise

EsterilidadeEsterilidade

ImprodutividadeImprodutividade

EnfretamentoEnfretamento
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Os outros dois estilos denominados ligação e atração centralizamOs outros dois estilos denominados ligação e atração centralizam
seu foco nos aspectos pessoais e relacionais dos negociadores. No estiloseu foco nos aspectos pessoais e relacionais dos negociadores. No estilo
ligação, usa-se a empatia para compreender os objetivos do outro. Osligação, usa-se a empatia para compreender os objetivos do outro. Os
comportamentos típicos são:comportamentos típicos são:

 Demonstrar apoio ao outro;Demonstrar apoio ao outro;
 Pedir sugestões e opiniões ao outro;Pedir sugestões e opiniões ao outro;
 Escutar com atenção;Escutar com atenção;
 Dar importância às colocações e sentimentos do outro;Dar importância às colocações e sentimentos do outro;
 Checar se compreendeu as posições do outro;Checar se compreendeu as posições do outro;
 Procurar pontos de acordo.Procurar pontos de acordo.

Exemplos de falas utilizadas são:Exemplos de falas utilizadas são:

 “Deixe“Deixe--me ver se me ver se compreendi sua posição.”compreendi sua posição.”
 “Nossas posições coincidem nisso: ...”“Nossas posições coincidem nisso: ...”
 “Gostaria de ouvir sua “Gostaria de ouvir sua opinião.”opinião.”

Os desvios deste estilo são o egoísmo e o altruísmo. No egoísmo, oOs desvios deste estilo são o egoísmo e o altruísmo. No egoísmo, o
negociador demonstra impaciência em ouvir o outro ou escuta-o somentenegociador demonstra impaciência em ouvir o outro ou escuta-o somente
para buscar argumentos que sustentem sua própria posição. Na verdadepara buscar argumentos que sustentem sua própria posição. Na verdade
o foco não está no outro, mas em o foco não está no outro, mas em si próprio.si próprio.

1.5.31.5.3 EESTILOSTILO ATRAÇÃOATRAÇÃO

O estilo atração caracteriza-se pelo envolvimento do outroO estilo atração caracteriza-se pelo envolvimento do outro
negociador. Os comportamentos comuns são:negociador. Os comportamentos comuns são:

 Estimular e motivar o outro;Estimular e motivar o outro;
 Elevar o moral;Elevar o moral;
 Influenciar o outro a partir de Influenciar o outro a partir de seu próprio comportamento;seu próprio comportamento;
 Reconhecer os próprios erros e limitações;Reconhecer os próprios erros e limitações;
 Enfatizar qualidades e atributos do Enfatizar qualidades e atributos do outro.outro.

São utilizadas expressões do tipo:São utilizadas expressões do tipo:

 “Preciso de um conselho seu... como “Preciso de um conselho seu... como posso resolver isso?posso resolver isso?
 “Tenho certeza de que você é capaz “Tenho certeza de que você é capaz de resolver isso!”de resolver isso!”
 “A situação é difícil, mas “A situação é difícil, mas vamos aprender com ela.”vamos aprender com ela.”

Os desvios deste estilo, segundo Marcondes, são a frieza e aOs desvios deste estilo, segundo Marcondes, são a frieza e a
sedução. A frieza ocorre quando não há autenticidade na relação e osedução. A frieza ocorre quando não há autenticidade na relação e o
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negociador acredita que expor suas próprias deficiências constitui umanegociador acredita que expor suas próprias deficiências constitui uma
fraqueza. Já a sedução se verifica quando utiliza a fraqueza. Já a sedução se verifica quando utiliza a própria exposição comprópria exposição com
fins adominar o outro. Este estilo assim fins adominar o outro. Este estilo assim se representa:se representa:

Esses são os estilos de negociação mencionados por Marcondes. OEsses são os estilos de negociação mencionados por Marcondes. O
conhecimento desses estilos possibilita uma perfeita adaptação aoconhecimento desses estilos possibilita uma perfeita adaptação ao
ambiente, não só corrigindo posturas pessoais equivocadas comoambiente, não só corrigindo posturas pessoais equivocadas como
também identificando desvios por parte do interlocutor. Tudo buscando atambém identificando desvios por parte do interlocutor. Tudo buscando a
construção de uma negociação que atenda aos interesses de todos.construção de uma negociação que atenda aos interesses de todos.

DistânciaDistância

IndiferençaIndiferença

DesconfiançaDesconfiança

EstímulosEstímulos
MotivaçãoMotivação

ReconhecimentodeReconhecimentode
erroserros

FoconosatributoseFoconosatributose
qualidadesdooutroqualidadesdooutro

ReconhecimentodeReconhecimentode
falhasinexistentesfalhasinexistentes

ElogiosinsincerosElogiosinsinceros

DestaquespositivosDestaquespositivos
ilusóriosilusórios

IsolamentoIsolamento

 Apatia Apatia

IndiferençaIndiferença

 Autenticida Autenticidadede

EnergiaEnergia

SegurançaSegurança

FalsidadeFalsidade

ManipulaçãoManipulação

DescrençaDescrença
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1.61.6 PPLANEJAMENTOLANEJAMENTO DEDE UMAUMA NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO

Uma negociação, como já vimos, é um Uma negociação, como já vimos, é um processo. Processoprocesso. Processos ocorrems ocorrem
no tempo e dependem de planejamento, execução e controle, comono tempo e dependem de planejamento, execução e controle, como
qualquer atividade administrativa. Isso deve ser mentalizado, absorvido equalquer atividade administrativa. Isso deve ser mentalizado, absorvido e
conscientizaconscientizado por todas as do por todas as pessoas que almejam o título de pessoas que almejam o título de negociador.negociador.

 A  A primeira primeira fase fase de de uma uma negociação negociação é é o o planejamento. planejamento. Esta Esta fasefase
começa com a reunião do maior número de informações possíveis sobrecomeça com a reunião do maior número de informações possíveis sobre
o panorama geral da negociação. Isso quer dizer que deve-se estar bemo panorama geral da negociação. Isso quer dizer que deve-se estar bem
claro qual é o objeto da discussão, quais são os interesses em jogo,claro qual é o objeto da discussão, quais são os interesses em jogo,
quem é o outro negociador, quais são as suas posições e interesses, qualquem é o outro negociador, quais são as suas posições e interesses, qual
é o seu nível de autoridade e decisão e quais são os interessesé o seu nível de autoridade e decisão e quais são os interesses
adjacentes.adjacentes.

Quando se tem a possibilidade de prever as demandas, tudo seQuando se tem a possibilidade de prever as demandas, tudo se
torna mais fácil. Basta colocar o sistema de informações em campo etorna mais fácil. Basta colocar o sistema de informações em campo e
obter respostas para cada uma das questões mencionadas. Ocorre que,obter respostas para cada uma das questões mencionadas. Ocorre que,
nas ocorrências policiais, isso nem sempre é possível. Nem por isso, anas ocorrências policiais, isso nem sempre é possível. Nem por isso, a
coleta desses dados pode ser desprezada e técnicas de conversaçãocoleta desses dados pode ser desprezada e técnicas de conversação
devem ser utilizadas para consegui-las. Sugerimos alguns passos paradevem ser utilizadas para consegui-las. Sugerimos alguns passos para
um bom planejamento de sua negociação:um bom planejamento de sua negociação:

 Avalie o interlocutor:Avalie o interlocutor: você está negociando com a pessoa certa?você está negociando com a pessoa certa?
Essa pessoa tem realmente autoridade para decidir a Essa pessoa tem realmente autoridade para decidir a questão? Essaquestão? Essa
pessoa tem capacidade para entender a comunicação utilizada epessoa tem capacidade para entender a comunicação utilizada e
apreciar uma boa proposta? Quais são os reais interesses dessaapreciar uma boa proposta? Quais são os reais interesses dessa
pessoa? As respostas dessas perguntas irão permitir uma decisãopessoa? As respostas dessas perguntas irão permitir uma decisão
segura quanto às táticas a serem adotas na mesa de trabalho. Se asegura quanto às táticas a serem adotas na mesa de trabalho. Se a
pessoa não tem qualificação ideal para decidir, a ela não devem ser pessoa não tem qualificação ideal para decidir, a ela não devem ser 
reveladas, por exemplo, informações importantes sobre a questão,reveladas, por exemplo, informações importantes sobre a questão,
principalmente a totalidade de seus interesses. Segundo Marcondes,principalmente a totalidade de seus interesses. Segundo Marcondes,
essa pessoa pode confundir franqueza com fraqueza e tentar utilizar essa pessoa pode confundir franqueza com fraqueza e tentar utilizar 
artifícios antiéticos.artifícios antiéticos.

 Avalie seu grau de assertividade:Avalie seu grau de assertividade: assertividade é a capacidade deassertividade é a capacidade de
expressar exatamente o que se deseja. É ser capaz de dizer sim eexpressar exatamente o que se deseja. É ser capaz de dizer sim e
não, sem se deixar levar pelas pressões, manipulações ounão, sem se deixar levar pelas pressões, manipulações ou
estratégias do outro. Quem já não foi visitado por um vendedor estratégias do outro. Quem já não foi visitado por um vendedor 
habilidoso que, com uma conversa ágil e bem colocada,habilidoso que, com uma conversa ágil e bem colocada,
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praticamente "nos obrigou" a ficar com uma enciclopédia, uma cotapraticamente "nos obrigou" a ficar com uma enciclopédia, uma cota
de clube, etc. Para que você tenha tranquilidade para negociar, vocêde clube, etc. Para que você tenha tranquilidade para negociar, você
deve saber exatamente o que você quer e quais são seus objetivos.deve saber exatamente o que você quer e quais são seus objetivos.
Todo negociador, como já vimos, tem poder. É preciso saber suaTodo negociador, como já vimos, tem poder. É preciso saber sua
medida exata. Não subestimá-lo nem superestimá-lo. Contudo,medida exata. Não subestimá-lo nem superestimá-lo. Contudo,
poder sem assertividade, afirma Marcondes, não se sustenta por poder sem assertividade, afirma Marcondes, não se sustenta por 
muito tempo. É preciso dominar-se e saber expressar essamuito tempo. É preciso dominar-se e saber expressar essa
confiança. É preciso se conhecer. Planeje seus argumentos e linhasconfiança. É preciso se conhecer. Planeje seus argumentos e linhas
de raciocínio com de raciocínio com antecedênantecedência.cia.

 Organize suas informações:Organize suas informações: se for possível, escreva cada uma dasse for possível, escreva cada uma das
respostas das perguntas acima. Principalmente quais são seus reaisrespostas das perguntas acima. Principalmente quais são seus reais
interesses. Escrevê-los ajudará a não perdê-los de vista, quando for interesses. Escrevê-los ajudará a não perdê-los de vista, quando for 
pressionado na mesa de trabalho. Se houver um auxiliar, ensine-o apressionado na mesa de trabalho. Se houver um auxiliar, ensine-o a
manusear as informações e permanecer em condições de repassá-manusear as informações e permanecer em condições de repassá-
las quando necessário. Treine-o também a anotar as informaçõeslas quando necessário. Treine-o também a anotar as informações
importantes surgidas durante o processo denominado execução daimportantes surgidas durante o processo denominado execução da
negociação.negociação.

1.6.11.6.1 PPRÁTICARÁTICA DADA NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO

Várias são as táticas de negociação, variando segundo o estiloVárias são as táticas de negociação, variando segundo o estilo
adotado por cada negociador. Para fins didáticos, apresentaremos asadotado por cada negociador. Para fins didáticos, apresentaremos as
táticas segundo o modelotáticas segundo o modelo de negociação por méritos,de negociação por méritos, descritos por descritos por 
Fisher, Ury e Patthon. Desde já sugerimos a leitura da obras completas,Fisher, Ury e Patthon. Desde já sugerimos a leitura da obras completas,
Como chegar ao simComo chegar ao sim ee Supere o não negociando com pessoas difíceisSupere o não negociando com pessoas difíceis ,,
nas quais baseamos os conceitos e táticas abaixo resumidas.nas quais baseamos os conceitos e táticas abaixo resumidas.

 Separe as pessoas do problema;Separe as pessoas do problema;

 Concentre-se nos interesses, não nas posições;Concentre-se nos interesses, não nas posições;

 Invente opções de ganhos mútuos;Invente opções de ganhos mútuos;

 Insista em critérios objetivos.Insista em critérios objetivos.

1.6.1.1 Separando pessoas do problema1.6.1.1 Separando pessoas do problema

Pessoas são sujeitas a emoções e sentimentos. Numa negociação éPessoas são sujeitas a emoções e sentimentos. Numa negociação é
possível que pessoas fiquem nervosas, irritadas e até agressivas. Opossível que pessoas fiquem nervosas, irritadas e até agressivas. O
contrário também é possível. Pessoas podem ficar apáticas, distraídas econtrário também é possível. Pessoas podem ficar apáticas, distraídas e
com medo. Qualquer desses sentimentos podem ser prejudiciais a umcom medo. Qualquer desses sentimentos podem ser prejudiciais a um
acordo, seja de que lado ele se manifestar. Se você estiver com raivaacordo, seja de que lado ele se manifestar. Se você estiver com raiva
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diante de uma ameaça de seu interlocutor, poderá pôr tudo a perder. Sediante de uma ameaça de seu interlocutor, poderá pôr tudo a perder. Se
ficar com medo, poderá suportar grande prejuízo fazendo concessõesficar com medo, poderá suportar grande prejuízo fazendo concessões
desnecessárias.desnecessárias.

O ideal de uma demanda é sempre que todos os lados ganhem. AO ideal de uma demanda é sempre que todos os lados ganhem. A
postura ganha/ganha deve permear todo e qualquer processo depostura ganha/ganha deve permear todo e qualquer processo de
negociação. Isso é importante para a manutenção dos relacionamentosnegociação. Isso é importante para a manutenção dos relacionamentos
visando futuros encontros. Ninguém que hoje negocia com um tomador devisando futuros encontros. Ninguém que hoje negocia com um tomador de
reféns em um presídio pode afirmar que esse será o último encontro. Atéreféns em um presídio pode afirmar que esse será o último encontro. Até
com este tipo de oponente é com este tipo de oponente é interessante a manutençãinteressante a manutenção de uma relação deo de uma relação de
confiança, pois, caso contrário, na próxima vez que tiver que estabelecer confiança, pois, caso contrário, na próxima vez que tiver que estabelecer 
um novo processo de negociação com ele (outra rebelião) irá faltar um novo processo de negociação com ele (outra rebelião) irá faltar 
credibilidade e aceitabilidade.credibilidade e aceitabilidade.

 Assim,  Assim, é é fundamental fundamental que que a a relação relação de de trabalho trabalho seja seja fundamentadafundamentada
em percepções exatas, comunicação clara, emoções apropriadas e numaem percepções exatas, comunicação clara, emoções apropriadas e numa
visão de futuro. É preciso conhecer o pensamento do outro lado, comvisão de futuro. É preciso conhecer o pensamento do outro lado, com
clareza e objetividade. Para isso:clareza e objetividade. Para isso:

 Ponha-se no lugar do outro (empatia)Ponha-se no lugar do outro (empatia): caso os conflitos de uma: caso os conflitos de uma
negociação sejam as diferenças entre o seu pensamento e onegociação sejam as diferenças entre o seu pensamento e o
pensamento da outra parte, colocar-se no lugar da outra pessoa irápensamento da outra parte, colocar-se no lugar da outra pessoa irá
ajudá-lo a entender e formular propostas competentes. O modo de ver ajudá-lo a entender e formular propostas competentes. O modo de ver 
as coisas depende do ponto onde cada um está. Além disso, todosas coisas depende do ponto onde cada um está. Além disso, todos
tendem a ver o que querem ver. Se você fizer um discurso sobretendem a ver o que querem ver. Se você fizer um discurso sobre
qualquer assunto, as pessoas vão se ater somente naquelas partesqualquer assunto, as pessoas vão se ater somente naquelas partes
que se identificam com o ponto de vista delas. O resto é naturalmenteque se identificam com o ponto de vista delas. O resto é naturalmente
descartado. Na negociação também é assim. Cada um só vê osdescartado. Na negociação também é assim. Cada um só vê os
méritos de sua situação. Só vê o méritos de sua situação. Só vê o seu lado.seu lado.

Considerar as percepções do outro será altamente benéfico para aConsiderar as percepções do outro será altamente benéfico para a
solução das arestas de uma demanda. Os mencionados autoressolução das arestas de uma demanda. Os mencionados autores
apresentam o quadro abaixo como uma comparação das diferentesapresentam o quadro abaixo como uma comparação das diferentes
percepções das pessoas quando discutem, por exemplo, um aluguel, napercepções das pessoas quando discutem, por exemplo, um aluguel, na
próxima página;próxima página;
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É interessante notar como a ótica das pessoas muda conforme aÉ interessante notar como a ótica das pessoas muda conforme a
posição de cada uma delas. Na situação acima podemos com justiçaposição de cada uma delas. Na situação acima podemos com justiça
determinar quem está com a razão? Parece-nos improvável. Por isso édeterminar quem está com a razão? Parece-nos improvável. Por isso é
bastante interessante colocar-se no lugar do outro para compreendê-lo.bastante interessante colocar-se no lugar do outro para compreendê-lo.
Compreender não quer dizer aceitar, mas facilita uma revisão dasCompreender não quer dizer aceitar, mas facilita uma revisão das
próprias opiniões sobre os méritos da questão em jogo e permite apróprias opiniões sobre os méritos da questão em jogo e permite a
redução das diferenças e áreas de conflito.redução das diferenças e áreas de conflito.

 Discuta as percepções de cada umDiscuta as percepções de cada um: a solução para isso está na: a solução para isso está na
transparência. É preciso discutir com clareza como cada um vê otransparência. É preciso discutir com clareza como cada um vê o
problema. Mostrar os pontos de acordo ou aquelas percepções queproblema. Mostrar os pontos de acordo ou aquelas percepções que
não incomodam o outro lado é um importante investimento paranão incomodam o outro lado é um importante investimento para
facilitar o entendimento e a facilitar o entendimento e a solução das diferenças.solução das diferenças.

 Surpreenda sempre que possívelSurpreenda sempre que possível: o ambiente em que se passa a: o ambiente em que se passa a
negociação pode ser tenso e desconfiado. As reações tendem a ser negociação pode ser tenso e desconfiado. As reações tendem a ser 
previsíveis. Dar passos que contrariem essa previsibilidade éprevisíveis. Dar passos que contrariem essa previsibilidade é

PercepçõePercepções s do do inquilino inquilino PercepçõePercepções s do do proprietárioproprietário

O O aluguel aluguel está está alto alto demais. demais. O O aluguel aluguel não não é é aumentado aumentado háhá
muito tempo.muito tempo.

Com o aumento dos preços dasCom o aumento dos preços das
outras coisas, não posso pagar outras coisas, não posso pagar 
mais.mais.

Com a elevação dos preços dasCom a elevação dos preços das
outras coisas, preciso de umaoutras coisas, preciso de uma
renda maior no aluguel.renda maior no aluguel.

Sei que as pessoas pagamSei que as pessoas pagam
menos por um apartamento igualmenos por um apartamento igual
a esse.a esse.

Sei que as pessoas pagam maisSei que as pessoas pagam mais
por um apartamento igual a por um apartamento igual a esse.esse.

O aluguel deveria ser baixoO aluguel deveria ser baixo
porque a vizinhança é ruim.porque a vizinhança é ruim.

Nós, locadores, deveríamos elevar Nós, locadores, deveríamos elevar 
os aluguéis para melhorar aos aluguéis para melhorar a
qualidade da vizinhança.qualidade da vizinhança.

Sempre pago o aluguel quandoSempre pago o aluguel quando
ele me pede.ele me pede.

Ele nunca paga o aluguel enquantoEle nunca paga o aluguel enquanto
eu não pedir.eu não pedir.

O proprietário é uma pessoa fria eO proprietário é uma pessoa fria e
distante.distante.

Sou uma pessoa discreta. NãoSou uma pessoa discreta. Não
intrometo na vida dos inquilinos.intrometo na vida dos inquilinos.
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benéfico ao processo de busca do acordo. Quando chegar a umabenéfico ao processo de busca do acordo. Quando chegar a uma
ocorrência com manifestantes desconfiados, trate-lhes com cortesiaocorrência com manifestantes desconfiados, trate-lhes com cortesia
e deferência e perceba como a abertura a uma solução pacíficae deferência e perceba como a abertura a uma solução pacífica
parecerá mais próxima. As pessoas ainda esperam uma políciaparecerá mais próxima. As pessoas ainda esperam uma polícia
truculenta para resolver esse tipo de problema.truculenta para resolver esse tipo de problema.

 Salve as aparênciasSalve as aparências: torne as propostas compatíveis com os: torne as propostas compatíveis com os
valores do outro. Muitas vezes numa negociação, as pessoasvalores do outro. Muitas vezes numa negociação, as pessoas
continuam a resistir não porque a proposta seja inaceitável, mascontinuam a resistir não porque a proposta seja inaceitável, mas
porque querem evitar o sentimento ou aparência de estarem seporque querem evitar o sentimento ou aparência de estarem se
curvando ao outro lado. Salvar as aparências envolve a conciliaçãocurvando ao outro lado. Salvar as aparências envolve a conciliação
de um acordo parecendo ser a de um acordo parecendo ser a vontade do interlocutor.vontade do interlocutor.

 Reconheça suas emoções e as do seu interlocutor Reconheça suas emoções e as do seu interlocutor : negociação: negociação
envolve emoções, como medo, tensão, angústia, raiva, frustração,envolve emoções, como medo, tensão, angústia, raiva, frustração,
ansiedade, irritação e muitas outras. Tanto do seu lado como doansiedade, irritação e muitas outras. Tanto do seu lado como do
outro. Reconhecer, pensar e meditar sobre elas diminuirá suaoutro. Reconhecer, pensar e meditar sobre elas diminuirá sua
influência. Pergunte-se: Porque estou sentindo isso? Qual a razãoinfluência. Pergunte-se: Porque estou sentindo isso? Qual a razão
desse medo? Dessa raiva? Fazendo isso elas interferirão menos edesse medo? Dessa raiva? Fazendo isso elas interferirão menos e
serão dominadas em vez de dominar. Conversar sobre osserão dominadas em vez de dominar. Conversar sobre os
sentimentos do outro lado também pode evitar que eles interfiram nosentimentos do outro lado também pode evitar que eles interfiram no
trabalho.trabalho.

 Deixe que o outro lado desabafeDeixe que o outro lado desabafe: em muitos casos, a raiva e o: em muitos casos, a raiva e o
medo da outra pessoa será verbalizado em ataques pessoais oumedo da outra pessoa será verbalizado em ataques pessoais ou
mesmo desabafos. Não permita que isso inviabilize o trabalho.mesmo desabafos. Não permita que isso inviabilize o trabalho.
Concentre-se nos interesses e não nas queixas pessoais. Não reajaConcentre-se nos interesses e não nas queixas pessoais. Não reaja
a explosões emocionais e permaneça centrado nos objetivos quea explosões emocionais e permaneça centrado nos objetivos que
você persegue.você persegue.

 Peça desculpas quando errar Peça desculpas quando errar : o efeito será semelhante a: o efeito será semelhante a
surpreender seu oponente com surpreender seu oponente com reações inesperadas.reações inesperadas.

Outro aspecto fundamental a ser observado é o que se refere àOutro aspecto fundamental a ser observado é o que se refere à
comunicação entre as partes. Sem comunicação, não há negociação.comunicação entre as partes. Sem comunicação, não há negociação.

 Apesar  Apesar do do assunto assunto já já ter ter sido sido tratado tratado em em matéria matéria própria, própria, vale vale a a penapena
relembrar alguns princípios imrelembrar alguns princípios importantes:portantes:

 Ouça com atençãoOuça com atenção: ouvir não é escutar. Escutar é se ater às partes: ouvir não é escutar. Escutar é se ater às partes
dos argumentos do outro que você não concorda e se preparar parados argumentos do outro que você não concorda e se preparar para
rebatê-los enquanto o outro ainda fala. Ouvir é compreender osrebatê-los enquanto o outro ainda fala. Ouvir é compreender os
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interesses da outra pessoa e internalizá-los. Recomenda-se que seinteresses da outra pessoa e internalizá-los. Recomenda-se que se
faça pequenas interrupções tais como "Deixe-me ver se entendifaça pequenas interrupções tais como "Deixe-me ver se entendi
direito... você está dizendo que..." Tal atitude demonstrará interessedireito... você está dizendo que..." Tal atitude demonstrará interesse
nos objetivos do outro e facilitará a comunicação. Do contrário,nos objetivos do outro e facilitará a comunicação. Do contrário,
acontece o círculo vicioso: ele argumenta, você contra argumentaacontece o círculo vicioso: ele argumenta, você contra argumenta
em cima de pontos aleatórios. Supondo que você não o entendeu,em cima de pontos aleatórios. Supondo que você não o entendeu,
ele torna a argumentar de mele torna a argumentar de modo diferente. Você reformula sua contraodo diferente. Você reformula sua contra
argumentação. Fica parecendo cachorro tentando morder o próprioargumentação. Fica parecendo cachorro tentando morder o próprio
rabo e os trabalhos não rendem.rabo e os trabalhos não rendem.

 Fale com clarezaFale com clareza: seja objetivo tanto para mostrar que entendeu os: seja objetivo tanto para mostrar que entendeu os
interesses de seu interlocutor como para falar de seus pontos deinteresses de seu interlocutor como para falar de seus pontos de
vista. Tente reformular os argumentos do outro melhor que elevista. Tente reformular os argumentos do outro melhor que ele
mesmo. Isso pode melhorar a comunicação e abrir espaço para ummesmo. Isso pode melhorar a comunicação e abrir espaço para um
entendimento. Busque soluções dentro dos interesses e não dasentendimento. Busque soluções dentro dos interesses e não das
posições. Negociação não é debate. O objetivo não é convencer oposições. Negociação não é debate. O objetivo não é convencer o
outro sobre quem está com a razão. O prêmio é o alcance dosoutro sobre quem está com a razão. O prêmio é o alcance dos
interesses mútuos.interesses mútuos.

 Fale sobre você mesmo e não sobre o outroFale sobre você mesmo e não sobre o outro: declare opiniões: declare opiniões
sobre os argumentos dentro do impacto sobre você mesmo. Digasobre os argumentos dentro do impacto sobre você mesmo. Diga
"sinto-me desapontado" em vez de "você quebrou sua palavra", diga"sinto-me desapontado" em vez de "você quebrou sua palavra", diga
"sinto-me ludibriado" em vez de "sinto-me ludibriado" em vez de "você foi desonesto". Contradizer um"você foi desonesto". Contradizer um
ataque é fácil. Questionar um sentimento seu é muito mais difícil.ataque é fácil. Questionar um sentimento seu é muito mais difícil.

 Tenha um objetivo ao falar Tenha um objetivo ao falar : falar muito nem sempre é : falar muito nem sempre é sinônimo desinônimo de
ser entendido. Antes de falar, pense nas consequências de sua fala.ser entendido. Antes de falar, pense nas consequências de sua fala.
Corrija com tranquilidade quando o outro desvirtuar suaCorrija com tranquilidade quando o outro desvirtuar sua
comunicação. Diga-lhe, por exemplo: "acho que você não mecomunicação. Diga-lhe, por exemplo: "acho que você não me
entendeu direito" ou "desculpe-me, parece que não me fiz entender entendeu direito" ou "desculpe-me, parece que não me fiz entender 
corretamente..."corretamente..."

 Enfrente o problema, não as pessoasEnfrente o problema, não as pessoas: seu interlocutor não é seu: seu interlocutor não é seu
adversário. Se isso não puder ser assimilado, o processo nãoadversário. Se isso não puder ser assimilado, o processo não
deslanchará. Mesmo que o relacionamento não seja o desejável, édeslanchará. Mesmo que o relacionamento não seja o desejável, é
importante que fique claro que se os problemas e interesses nãoimportante que fique claro que se os problemas e interesses não
forem tratados como sendo responsabilidade de ambos, não haveráforem tratados como sendo responsabilidade de ambos, não haverá
acordo. É importante que isso fique claro: "A menos que tentemosacordo. É importante que isso fique claro: "A menos que tentemos
satisfazer os seus interesses, é improvável que cheguemos a umsatisfazer os seus interesses, é improvável que cheguemos a um
acordo que satisfaça os meus. Busquemos a solução juntos."acordo que satisfaça os meus. Busquemos a solução juntos."
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1.6.1.21.6.1.2 Concentrando-se nos interesses e não nas posiçõesConcentrando-se nos interesses e não nas posições

Fisher e seus companheiros, quando iniciam seus comentários sobreFisher e seus companheiros, quando iniciam seus comentários sobre
essa tática, comentam sobre dois homens numa biblioteca. Um delesessa tática, comentam sobre dois homens numa biblioteca. Um deles
quer a janela aberta e o outro a quer fechada. Ficam ambos a discutir quer a janela aberta e o outro a quer fechada. Ficam ambos a discutir 
acerca de quanto a janela tem de ficar aberta... Dois terços, uma fresta eacerca de quanto a janela tem de ficar aberta... Dois terços, uma fresta e
não chegam a lugar nenhum. A bibliotecária chega e pergunta qual é onão chegam a lugar nenhum. A bibliotecária chega e pergunta qual é o
problema. Cada um argumenta: "Quero ela aberta para entrar um poucoproblema. Cada um argumenta: "Quero ela aberta para entrar um pouco
de ar..."; o outro diz: "Quero ela fechada para que não entre corrente dede ar..."; o outro diz: "Quero ela fechada para que não entre corrente de
ar." A bibliotecária fecha aquela janela e abre outra em um aposento aoar." A bibliotecária fecha aquela janela e abre outra em um aposento ao
lado permitindo a entrada de ar lado permitindo a entrada de ar sem correnteza.sem correnteza.

Esse é o grande ideal da negociação por méritos. Não interessa asEsse é o grande ideal da negociação por méritos. Não interessa as
posições e sim os objetivos. São os interesses que definem o problema eposições e sim os objetivos. São os interesses que definem o problema e
não as posições. A conciliação dos interesses, em vez das posições,não as posições. A conciliação dos interesses, em vez das posições,
funciona porque para cada interesse há várias posições para satisfazê-funciona porque para cada interesse há várias posições para satisfazê-
lo... Além disso, atrás de posições opostas há vários interesses quelo... Além disso, atrás de posições opostas há vários interesses que
podem ser compatíveis. Veja este exemplo:podem ser compatíveis. Veja este exemplo:

Duas irmãs brigavam por uma laranja. A primeira posiciona-seDuas irmãs brigavam por uma laranja. A primeira posiciona-se
dizendo que a laranja era sua porque a última tinha sido da irmã. A outradizendo que a laranja era sua porque a última tinha sido da irmã. A outra
diz que ela tinha pegado primeiro. A primeira argumentava que estavadiz que ela tinha pegado primeiro. A primeira argumentava que estava
guardando, a outra dizia que só porque se interessou, a irmã implicava. Aguardando, a outra dizia que só porque se interessou, a irmã implicava. A
mãe vendo isso tomou a decisão salomônica: partiu a laranja em duas emãe vendo isso tomou a decisão salomônica: partiu a laranja em duas e
entregou para cada uma a sua metade. A primeira usou as raspas daentregou para cada uma a sua metade. A primeira usou as raspas da
casca para fazer um bolo. A segunda chupou o caldo! Se os interesses ecasca para fazer um bolo. A segunda chupou o caldo! Se os interesses e
não as posições estivessem sendo discutidas, não haveria qualquer não as posições estivessem sendo discutidas, não haveria qualquer 
problema para o acordo!problema para o acordo!

Como identificar os interesses?Como identificar os interesses?

 Pergunte por quê? Se a liderança de um movimentoPergunte por quê? Se a liderança de um movimento
reivindicatório deseja interromper uma estrada, pergunte quaisreivindicatório deseja interromper uma estrada, pergunte quais
são seus reais objetivos. Chamar a atenção da opinião públicasão seus reais objetivos. Chamar a atenção da opinião pública
para a necessidade de uma passarela para evitar atropelamentospara a necessidade de uma passarela para evitar atropelamentos
pode ser um objetivo justo. Você como comandante pode propor pode ser um objetivo justo. Você como comandante pode propor 
chamar a imprensa e enquanto esta não chega, manter a viachamar a imprensa e enquanto esta não chega, manter a via
liberada. Quando a imprensa chegar, pode estipular um prazoliberada. Quando a imprensa chegar, pode estipular um prazo
para que a via fique interrompida enquanto a mídia cobre apara que a via fique interrompida enquanto a mídia cobre a
manifestação. Você focalizou o objetivo do movimento (conseguir manifestação. Você focalizou o objetivo do movimento (conseguir 
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mobilizar a opinião pública) e não sua posição (interromper amobilizar a opinião pública) e não sua posição (interromper a
rodovia).rodovia).

 Pergunte por que não? Se mPergunte por que não? Se mesmo com essa proposta não houver esmo com essa proposta não houver 
acordo, pergunte a si mesmo e se não achar a resposta, pergunteacordo, pergunte a si mesmo e se não achar a resposta, pergunte
à liderança o porquê não. Poderá haver interesses obscuros queà liderança o porquê não. Poderá haver interesses obscuros que
servem de obstáculo. Se no caso mencionado tiver um líder queservem de obstáculo. Se no caso mencionado tiver um líder que
deseja ser vereador no bairro, um confronto com a polícia podedeseja ser vereador no bairro, um confronto com a polícia pode
favorecê-lo como "lutador pelo povo". A passarela é um dosfavorecê-lo como "lutador pelo povo". A passarela é um dos
objetivos, mas o reconhecimento também o é. Aliás, asobjetivos, mas o reconhecimento também o é. Aliás, as
necessidades básicas do ser humano são os objetivos maisnecessidades básicas do ser humano são os objetivos mais
poderosos que existem. Maslow elencou as seguintespoderosos que existem. Maslow elencou as seguintes
necessidadnecessidades humanas comes humanas como sendo vitais:o sendo vitais:

1.1. Segurança;Segurança;
2.2. Bem-estar econômico;Bem-estar econômico;
3.3. Posses;Posses;
4.4. Reconhecimento;Reconhecimento;
5.5. Controle sobre a própria vida.Controle sobre a própria vida.

Imagine que Bill Gates visita a feira de artesanato de Belo Horizonte.Imagine que Bill Gates visita a feira de artesanato de Belo Horizonte.
Um artesão, que possui a única barraca de peças de palha da avenida,Um artesão, que possui a única barraca de peças de palha da avenida,
recebe a visita do milionário que fica impressionado com seus trabalhos.recebe a visita do milionário que fica impressionado com seus trabalhos.
Começa a negociação para que o artesão baixe os preços e esse nãoComeça a negociação para que o artesão baixe os preços e esse não
abre mão de um centavo sequer. Ele tem o poder de ser o único a fazer abre mão de um centavo sequer. Ele tem o poder de ser o único a fazer 
aquelas peças na feira e crê na possibilidade de que entre as centenas deaquelas peças na feira e crê na possibilidade de que entre as centenas de
milhares de pessoas que passarem por sua barraca, haverá sempremilhares de pessoas que passarem por sua barraca, haverá sempre
quem pague o preço que considera justo. Por quem pague o preço que considera justo. Por isso, não muda sua posiçãoisso, não muda sua posição
de maneira alguma. Ocorre que um artesão da barraca ao lado informade maneira alguma. Ocorre que um artesão da barraca ao lado informa
ao colega quem é a pessoa com quem está a negociar: Bill Gates, umao colega quem é a pessoa com quem está a negociar: Bill Gates, um
dos homens mais ricos e famosos do mundo. Pensando nodos homens mais ricos e famosos do mundo. Pensando no
reconhecimento, nas possibilidades que lhe abrirão se souberem que noreconhecimento, nas possibilidades que lhe abrirão se souberem que no
acervo de Bill Gates tem uma obra sua, o artesão muda sua postura eacervo de Bill Gates tem uma obra sua, o artesão muda sua postura e
chega a um chega a um acordo que atenda aos interesses de ambos.acordo que atenda aos interesses de ambos.

 Reconheça os interesses do outro como parte do problema. AsReconheça os interesses do outro como parte do problema. As
pessoas ouvem melhor quando você realmente as compreende.pessoas ouvem melhor quando você realmente as compreende.
Isso as faz pensar em você como uma pessoa inteligente eIsso as faz pensar em você como uma pessoa inteligente e
solidária abrindo oportunidade para atendimento dos interessessolidária abrindo oportunidade para atendimento dos interesses
comuns. Por trás de uma ação, sempre há uma intenção e essa écomuns. Por trás de uma ação, sempre há uma intenção e essa é
o suporte para a iniciativa do o suporte para a iniciativa do negociador de sucesso.negociador de sucesso.
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 Coloque o problema antes de oferecer a solução. É uma questãoColoque o problema antes de oferecer a solução. É uma questão
de lógica. Se você iniciar uma locução discorrendo sobre umade lógica. Se você iniciar uma locução discorrendo sobre uma
proposta, antes de falar do problema, a outra parte ficará atentaproposta, antes de falar do problema, a outra parte ficará atenta
apenas para saber onde se quer chegar e a respeito de queapenas para saber onde se quer chegar e a respeito de que
interesse você está falando. Não tentará compreender. Se por interesse você está falando. Não tentará compreender. Se por 
outro lado você começar foutro lado você começar falando do problema, demonstrando quealando do problema, demonstrando que
conhece os interesses dele e depois apresentar a solução, obteráconhece os interesses dele e depois apresentar a solução, obterá
a atenção necessária e possivelmente a abertura para a solução.a atenção necessária e possivelmente a abertura para a solução.

 Não perca tempo com o passado. Fale do futuro. Trocar Não perca tempo com o passado. Fale do futuro. Trocar 
acusações sobre acontecimentos passados é muito comum nasacusações sobre acontecimentos passados é muito comum nas
negociações. Em movimentos reivindicatórios principalmente.negociações. Em movimentos reivindicatórios principalmente.
Durante as reuniões com sindicalistas, eles sempre se reportamDurante as reuniões com sindicalistas, eles sempre se reportam
às ações coercitivas do passado, praticadas pela PM. Quando aàs ações coercitivas do passado, praticadas pela PM. Quando a
conversa vira jogo de acusações sobre o que passou, o melhor éconversa vira jogo de acusações sobre o que passou, o melhor é
dizer: “Bom, isso é coisa do passado e estamos aqui paradizer: “Bom, isso é coisa do passado e estamos aqui para
construir algo novo para o futuro. Algo que atenda nossosconstruir algo novo para o futuro. Algo que atenda nossos
interesses!” E recomeçar o assunto focando nos objetivos deinteresses!” E recomeçar o assunto focando nos objetivos de
ambas as partes.ambas as partes.

 Seja rigoroso com o problema e afável com as pessoas. ÉSeja rigoroso com o problema e afável com as pessoas. É
aconselhável ser rigoroso com seus interesses. Negociação nãoaconselhável ser rigoroso com seus interesses. Negociação não
é obra de caridade. A diferença é que as energias devem ser é obra de caridade. A diferença é que as energias devem ser 
focadas nos objetivos e não nas pessoas. Dois negociadores,focadas nos objetivos e não nas pessoas. Dois negociadores,
ambos fazendo pressão por seus interesses, estimulam aambos fazendo pressão por seus interesses, estimulam a
criatividade um do outro na concepção de opções de acordoscriatividade um do outro na concepção de opções de acordos
com vantagens mútuas. Diferentemente disso, se os esforçoscom vantagens mútuas. Diferentemente disso, se os esforços
tiverem direção para as pessoas, a comunicação pode ser tiverem direção para as pessoas, a comunicação pode ser 
interrompida pelas agressões comuns a esta postura. Empenhar-interrompida pelas agressões comuns a esta postura. Empenhar-
se com rigor para atingir seus interesses aumenta a pressão nose com rigor para atingir seus interesses aumenta a pressão no
sentido de se encontrar uma solução. Estar atento ao interesse esentido de se encontrar uma solução. Estar atento ao interesse e
tratar bem ao outro aprimora relacionamentos e aumenta atratar bem ao outro aprimora relacionamentos e aumenta a
probabilidade de um acordo. Para ser afável com as pessoasprobabilidade de um acordo. Para ser afável com as pessoas
durante um momento de pressão, acusações ou ameaças, podedurante um momento de pressão, acusações ou ameaças, pode
ser usada a técnica de "denunciar o jogo". Consiste em perguntar ser usada a técnica de "denunciar o jogo". Consiste em perguntar 
ao outro, por exemplo: "Por que você está ficando nervoso? Nãoao outro, por exemplo: "Por que você está ficando nervoso? Não
creio que haja necessidade disso." Seja sempre cortês. Firmezacreio que haja necessidade disso." Seja sempre cortês. Firmeza
não quer dizer prepotência nem arrogância. Ajuda a focar nonão quer dizer prepotência nem arrogância. Ajuda a focar no
problema, ajuda a mproblema, ajuda a manter relacionamentos.anter relacionamentos.
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1.6.1.31.6.1.3 Invente opções de ganhos mútuosInvente opções de ganhos mútuos

 A  A habilidade habilidade de de inventar inventar opções opções é é um um dos dos maiores maiores talentos talentos do do bombom
negociador. Contudo, por mais profícua que seja contar com muitasnegociador. Contudo, por mais profícua que seja contar com muitas
opções de escolha, poucos negociadores utilizam deste exercício. Naopções de escolha, poucos negociadores utilizam deste exercício. Na
maioria das vezes, as pessoas vão para a mesa de negociação com amaioria das vezes, as pessoas vão para a mesa de negociação com a
certeza que tem a resposta certa e definitiva. Assim, se recusam a pensar certeza que tem a resposta certa e definitiva. Assim, se recusam a pensar 
em outras alternativas para atender seus interesses. Outro motivo é que oem outras alternativas para atender seus interesses. Outro motivo é que o
vício de se ater a posições cega a capacidade de mudá-las, dificultando ovício de se ater a posições cega a capacidade de mudá-las, dificultando o
alcance dos objetivos.alcance dos objetivos.

É importante ter em mente que a melhor negociação não é aquelaÉ importante ter em mente que a melhor negociação não é aquela
que diminui a diferença entre o pensamento entre duas pessoas, masque diminui a diferença entre o pensamento entre duas pessoas, mas
aquela que troca esses pensamentos por outros que atendam a aquela que troca esses pensamentos por outros que atendam a um maior um maior 
número de objetivos das duas partes. Algumas dicas número de objetivos das duas partes. Algumas dicas para se fazer isso:para se fazer isso:

 Faça uma sessão de sugestões. Se possível, faça o exercício daFaça uma sessão de sugestões. Se possível, faça o exercício da
tempestade cerebral. Se puder fazê-lo com tempestade cerebral. Se puder fazê-lo com sua equipe, tanto melhor.sua equipe, tanto melhor.
Consiste em relacionar todas as ideias que vierem à sua cabeça eConsiste em relacionar todas as ideias que vierem à sua cabeça e
das pessoas que estiverem com você sobre o problema. Não sedas pessoas que estiverem com você sobre o problema. Não se
preocupe com o julgamento das opções. Isso deve ser feito depoispreocupe com o julgamento das opções. Isso deve ser feito depois
que todas as ideias já estiverem descritas. Antes da sessão, definaque todas as ideias já estiverem descritas. Antes da sessão, defina
seus objetivos, selecione a equipe de acordo com suas habilidades,seus objetivos, selecione a equipe de acordo com suas habilidades,
prepare o ambiente e descontraia os participantes. Defina umprepare o ambiente e descontraia os participantes. Defina um
facilitador que coordene a reunião para que todos tenhamfacilitador que coordene a reunião para que todos tenham
oportunidade de falar. Durante a sessão, esclareça as regrasoportunidade de falar. Durante a sessão, esclareça as regras
básicas, proíba as críticas e julgamentos e relacione todas as ideiasbásicas, proíba as críticas e julgamentos e relacione todas as ideias
surgidas. Depois da sessão, assinale as ideias mais promissoras,surgidas. Depois da sessão, assinale as ideias mais promissoras,
faça um aperfeiçoamento delas e defina como serão colocadas nafaça um aperfeiçoamento delas e defina como serão colocadas na
mesa de negociação.mesa de negociação.

 Consulte pessoas com especialidades diferentes. É extremamenteConsulte pessoas com especialidades diferentes. É extremamente
interessante fazer isso. Colocar seu problema para análise de outrasinteressante fazer isso. Colocar seu problema para análise de outras
pessoas com visões diferentes pode, em muito, aumentar suaspessoas com visões diferentes pode, em muito, aumentar suas
opções de negociação. Ao planejar uma negociação com opções de negociação. Ao planejar uma negociação com “perueiro“perueiros”,s”,
por exemplo, consultar especialistas em transporte público,por exemplo, consultar especialistas em transporte público,
advogados e até mesmo políticos, pode aumentar sua capacidadeadvogados e até mesmo políticos, pode aumentar sua capacidade
de gerar alternativas ao uso da de gerar alternativas ao uso da força, indicando outros caminhos queforça, indicando outros caminhos que
não a radicalização. Nas ocorrências com reféns isso já é feito comnão a radicalização. Nas ocorrências com reféns isso já é feito com
frequência e é possível fazê-lo em frequência e é possível fazê-lo em todas as circunstâncias.todas as circunstâncias.
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 Identifique interesses comuns. Durante uma discussão é natural queIdentifique interesses comuns. Durante uma discussão é natural que
as pessoas se atenham às questões divergentes e se esqueçam dosas pessoas se atenham às questões divergentes e se esqueçam dos
interesses interesses comuns. comuns. Enumerá-los Enumerá-los ajuda ajuda a cia circunscrevrcunscrever os er os pontospontos
divergentes, demonstrando que a solução pode não ser tão difícildivergentes, demonstrando que a solução pode não ser tão difícil
quanto parece. Torna, portanto, a relação mais amistosa.quanto parece. Torna, portanto, a relação mais amistosa.
Principalmente nos momentos de tensão, relembrar os pontos dePrincipalmente nos momentos de tensão, relembrar os pontos de
acordo ou os interesses comuns ajuda a amacordo ou os interesses comuns ajuda a amenizar o clima. Pensar noenizar o clima. Pensar no
problema circunscrito, consciente de que já há interessesproblema circunscrito, consciente de que já há interesses
harmonizados, aguça a criatividade e incentiva a busca por soluções.harmonizados, aguça a criatividade e incentiva a busca por soluções.

 Coloque várias opções para escolha do interlocutor. Criar váriasColoque várias opções para escolha do interlocutor. Criar várias
opções que atendam seus interesses e questionar a preferência doopções que atendam seus interesses e questionar a preferência do
outro produz um comportamento interessante. Você não estáoutro produz um comportamento interessante. Você não está
perguntando o que é aceitável e sim o que é preferível. Dada aperguntando o que é aceitável e sim o que é preferível. Dada a
resposta, pode-se trabalhá-la e formar uma opção de acordoresposta, pode-se trabalhá-la e formar uma opção de acordo
interessante para ambos. A proposta pode ser aperfeiçoada pelasinteressante para ambos. A proposta pode ser aperfeiçoada pelas
partes até que se vislumbre lucro comum.partes até que se vislumbre lucro comum.

1.6.1.41.6.1.4 Insista em critérios objetivosInsista em critérios objetivos

Critérios objetivos são aqueles que você pode se balizar para definir Critérios objetivos são aqueles que você pode se balizar para definir 
a justiça de uma proposta. Na venda de um carro, por exemplo, a tabelaa justiça de uma proposta. Na venda de um carro, por exemplo, a tabela
publicada num periódico ou revista especializada pode servir de critério.publicada num periódico ou revista especializada pode servir de critério.
Se o carro estivesse com algum defeito, o critério poderia ser descontar Se o carro estivesse com algum defeito, o critério poderia ser descontar 
do preço da tabela o valor do reparo.do preço da tabela o valor do reparo.

Na verdade, critérios objetivos devem independer da vontade deNa verdade, critérios objetivos devem independer da vontade de
qualquer dos lados. Devem ser legítimos e práticos. Devem aplicar-se aqualquer dos lados. Devem ser legítimos e práticos. Devem aplicar-se a
ambas as partes. Para produzir esse tipo de proposta, pode-se usar aambas as partes. Para produzir esse tipo de proposta, pode-se usar a
técnica denominada "um corta, o outro escolhe". Isso funciona comtécnica denominada "um corta, o outro escolhe". Isso funciona com
crianças quando se tem de partir um bolo. Se uma cortar e a outracrianças quando se tem de partir um bolo. Se uma cortar e a outra
escolher, é claro que a mescolher, é claro que a medida será igual para ambas as partes.edida será igual para ambas as partes.

Para a solução de impasses, pode-se decidir ainda sobre asPara a solução de impasses, pode-se decidir ainda sobre as
questões sem decidir o papel de cada um no processo. Revezamentos,questões sem decidir o papel de cada um no processo. Revezamentos,
nomear um árbitro para decisão ou até mesmo tirar sorte, são critériosnomear um árbitro para decisão ou até mesmo tirar sorte, são critérios
que podem ser combinados e se que podem ser combinados e se tornarem objetivos.tornarem objetivos.

Na prática, uma pergunta pode ajudar a encontrar tais critérios. NaNa prática, uma pergunta pode ajudar a encontrar tais critérios. Na
venda de um carro pode-se dizer o seguinte: "Você quer um preço altovenda de um carro pode-se dizer o seguinte: "Você quer um preço alto
pelo carro. Eu quero um preço reduzido. Com que padrões objetivospelo carro. Eu quero um preço reduzido. Com que padrões objetivos
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podemos achar o preço justo?" O foco da discussão passa a ser ospodemos achar o preço justo?" O foco da discussão passa a ser os
padrões e encontrando-os, a solução fica mais fácil.padrões e encontrando-os, a solução fica mais fácil.

Todo esse processo só é possível se as duas partes desejamTodo esse processo só é possível se as duas partes desejam
realmente chegar a um acordo. Se uma delas insiste na negociação por realmente chegar a um acordo. Se uma delas insiste na negociação por 
posição, sobretudo a áspera, é preciso cuidado. Nunca desistir, masposição, sobretudo a áspera, é preciso cuidado. Nunca desistir, mas
reformular.reformular.

1.71.7 NNEGOCIANDOEGOCIANDO COMCOM PESSOASPESSOAS DIFÍCEISDIFÍCEIS

Em face da profissão de policial militar, temos grande probabilidadeEm face da profissão de policial militar, temos grande probabilidade
de encontrar adversários, oponentes e por que não dizer inimigos quede encontrar adversários, oponentes e por que não dizer inimigos que
teremos de transformar em negociadores. Ainda há na sociedade ateremos de transformar em negociadores. Ainda há na sociedade a
herança cultural dos tempos de exceção de que polícia é um instrumentoherança cultural dos tempos de exceção de que polícia é um instrumento
de repressão que não sabe usar outro instrumento senão a força. Éde repressão que não sabe usar outro instrumento senão a força. É
preciso mudar essa concepção e preciso mudar essa concepção e surpreender.surpreender.

Ury (1991) descreve cinco motivações que podem levar uma pessoaUry (1991) descreve cinco motivações que podem levar uma pessoa
a recusar-se a cooperar numa negociação. Por trás dos ataques,a recusar-se a cooperar numa negociação. Por trás dos ataques,
agressões e truques sujos pode haver o seguinte:agressões e truques sujos pode haver o seguinte:

 Raiva e hostilidade;Raiva e hostilidade;

 Medo e desconfiança (convencido de que está certo, se recusa aMedo e desconfiança (convencido de que está certo, se recusa a
ouvir);ouvir);

 Não conhece outra forma de negociar;Não conhece outra forma de negociar;

  Ameaça a  Ameaça a sua autoestima sua autoestima (ceder seria rebaixar-se (ceder seria rebaixar-se e ie isso ele sso ele nãonão
admite);admite);

 Vaidade (a melhor ideia foi sua e só isso é motivo para nãoVaidade (a melhor ideia foi sua e só isso é motivo para não
aceitar).aceitar).

Para vencer esses comportamentos, o autor enumPara vencer esses comportamentos, o autor enumera cinco barreirasera cinco barreiras
que devem ser que devem ser superadas:superadas:

 Emoções negativas de seu Emoções negativas de seu oponente;oponente;

 Os hábitos de negociação dele;Os hábitos de negociação dele;

  A intransigê A intransigência dele quanncia dele quanto às vantagens to às vantagens do acordo;do acordo;

 O poder que ele demO poder que ele demonstra possuir;onstra possuir;

  As suas rea As suas reações.ções.
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Para superar essas barreiras, cinco desafios devem ser vencidos:Para superar essas barreiras, cinco desafios devem ser vencidos:

 Controlar seu comportamento (não reaja);Controlar seu comportamento (não reaja);
 Romper a resistência do outro (desarme seu oponente);Romper a resistência do outro (desarme seu oponente);
 Transformar seu oponente em parceiro (mudar o foco);Transformar seu oponente em parceiro (mudar o foco);
 Salvar as aparências do outro (facilitar o "simSalvar as aparências do outro (facilitar o "sim");");
 Utilizar seu poder para manter a negociação (dificultar o "não").Utilizar seu poder para manter a negociação (dificultar o "não").

Sugerimos algumas atitudes que foram muito úteis nas ocorrênciasSugerimos algumas atitudes que foram muito úteis nas ocorrências
com refém que atendemos e com refém que atendemos e que podem fazer superar tais desafios:que podem fazer superar tais desafios:

1.7.11.7.1 Não reajaNão reaja

Toda ação provoca reação. Isso é uma lei da física. Quebrar isso é oToda ação provoca reação. Isso é uma lei da física. Quebrar isso é o
desafio. Se em uma negociação o ciclo vicioso da agressão que provocadesafio. Se em uma negociação o ciclo vicioso da agressão que provoca
outra agressão, e que é respondida com outra mais forte, não for outra agressão, e que é respondida com outra mais forte, não for 
quebrado, não haverá acordo! Então, as três reações naturais do ser quebrado, não haverá acordo! Então, as três reações naturais do ser 
humano (revidar, ceder e romper) diante de uma agressão devem ser humano (revidar, ceder e romper) diante de uma agressão devem ser 
descartadas. Revidar estimula a discussão, ceder produz o prejuízo edescartadas. Revidar estimula a discussão, ceder produz o prejuízo e
romper faz com que todo mundo perca. Ao adotar qualquer uma dessasromper faz com que todo mundo perca. Ao adotar qualquer uma dessas
atitudes perdemos de vista nossos interesses e fracassamos na tarefa deatitudes perdemos de vista nossos interesses e fracassamos na tarefa de
negociar.negociar.

Ury (1991), citando Heifetz, aconselha como estratégia paraUry (1991), citando Heifetz, aconselha como estratégia para
distanciar-se de suas reações naturais o "subir à galeria". Ele descreve adistanciar-se de suas reações naturais o "subir à galeria". Ele descreve a
tática como se a negociação estivesse acontecendo num palco e você,tática como se a negociação estivesse acontecendo num palco e você,
diante das agressões do oponente, saísse dali, subisse ao balcão dodiante das agressões do oponente, saísse dali, subisse ao balcão do
teatro e do alto, visualizando aquilo que acontece ali, refizesse suasteatro e do alto, visualizando aquilo que acontece ali, refizesse suas
emoções e reações, mantendo-as sob domínio. Isso em termos práticosemoções e reações, mantendo-as sob domínio. Isso em termos práticos
pode ser ausentar-se mentalmente da discussão ou mesmo solicitar umapode ser ausentar-se mentalmente da discussão ou mesmo solicitar uma
pausa para ir ao banheiro e pausa para ir ao banheiro e refazer seu controle emocional.refazer seu controle emocional.

Ficar de olho no resultado esperado é outra ação fundamental. JáFicar de olho no resultado esperado é outra ação fundamental. Já
vimos que negociação não é imposição de posições, mas satisfação devimos que negociação não é imposição de posições, mas satisfação de
interesses. Ao subir à galeria, mantenha-se atento aos interesses. Muitasinteresses. Ao subir à galeria, mantenha-se atento aos interesses. Muitas
vezes não é possível manter sua posição, mas é possível atender seusvezes não é possível manter sua posição, mas é possível atender seus
interesses. Tenha-os arraigado em sua minteresses. Tenha-os arraigado em sua mente.ente.
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1.7.21.7.2 Desarme seu oponenteDesarme seu oponente

Para desarmar um oponente, ouça-lhe com atenção. Isso já foiPara desarmar um oponente, ouça-lhe com atenção. Isso já foi
mencionado na seção anterior e novamente se aplica aqui. Com pessoasmencionado na seção anterior e novamente se aplica aqui. Com pessoas
equilibradas ou com pessoas ásperas, ouvir é uma importante tática.equilibradas ou com pessoas ásperas, ouvir é uma importante tática.
Mostre-lhe que está prestando atenção parafraseando e fazendoMostre-lhe que está prestando atenção parafraseando e fazendo
perguntas. Respeite os sentimentos dele. Todos temos necessidade deperguntas. Respeite os sentimentos dele. Todos temos necessidade de
reconhecimentreconhecimento. Ao. Além disso, lém disso, sugerimos:sugerimos:

a) Peça desculpas pelos seus erros:a) Peça desculpas pelos seus erros: no jogo do poder, jamais alguémno jogo do poder, jamais alguém
vai esperar de um policial vai esperar de um policial que reconheça seus erros. É uma estratégiaque reconheça seus erros. É uma estratégia
de ouro para desarmar os de ouro para desarmar os "inimigos"."inimigos".

b) Demonstre confiança:b) Demonstre confiança: diante de um ataque ou grito, não se altere,diante de um ataque ou grito, não se altere,
olhe confiadamente para a pessoa e chame-a pelo nome. O destemor olhe confiadamente para a pessoa e chame-a pelo nome. O destemor 
desarma.desarma.

c) Concorde com o que for concordável:c) Concorde com o que for concordável: após ouvir seu oponente,após ouvir seu oponente,
concorde com o que for possível e mencione isso. Saber que asconcorde com o que for possível e mencione isso. Saber que as
partes têm posições em comum dificulta a continuação dos ataques epartes têm posições em comum dificulta a continuação dos ataques e
truques. Não faça nenhuma concessão, apenas concentre-se nostruques. Não faça nenhuma concessão, apenas concentre-se nos
pontos em comum.pontos em comum.

d) Abuse do sim:d) Abuse do sim: diga a palavra "sim" o máximo possível, semdiga a palavra "sim" o máximo possível, sem
concessões. Responda: "sim, o Sr. tem razão neste ponto"; "sim,concessões. Responda: "sim, o Sr. tem razão neste ponto"; "sim,
concordo com o senhor"; "sim, me parece razoável". Também façaconcordo com o senhor"; "sim, me parece razoável". Também faça
com que ele diga o máximo de sim. Faça perguntas que sabe que elecom que ele diga o máximo de sim. Faça perguntas que sabe que ele
dirá essa resposta! O "sim" tem um efeito muito positivo na relação dedirá essa resposta! O "sim" tem um efeito muito positivo na relação de
conversa.conversa.

e) Reconheça a autoridade e a competência do outro:e) Reconheça a autoridade e a competência do outro: há pessoashá pessoas
extremamente vaidosas para as quais um simples reconhecimentoextremamente vaidosas para as quais um simples reconhecimento
abre suas barreiras e facilita um entendimento. Negociando com seuabre suas barreiras e facilita um entendimento. Negociando com seu
comandante, faça isso sempre. Diga-lhe claramente: "O Senhor é ocomandante, faça isso sempre. Diga-lhe claramente: "O Senhor é o
comandante. A decisão é do Sr!"comandante. A decisão é do Sr!"

f) f) Expresse Expresse suas suas opiniões opiniões sem sem provocação:provocação: troque o "mas" pelo "sim,troque o "mas" pelo "sim,
e..." Quando não concordamos com alguma coisa o natural é ouvir ee..." Quando não concordamos com alguma coisa o natural é ouvir e
responder: "Mas isso acontece porque..." Um líder sindical pode teresponder: "Mas isso acontece porque..." Um líder sindical pode te
acusar: "Desse jeito você está protegendo os empresários." Ao invésacusar: "Desse jeito você está protegendo os empresários." Ao invés
de refutá-lo, diga-lhe: "Compreendo porque pensa assim, acontecede refutá-lo, diga-lhe: "Compreendo porque pensa assim, acontece
que eles também são destinatários de nossos serviços de segurançaque eles também são destinatários de nossos serviços de segurança
pública e estamos apenas cumprindo a lei." Fazendo isso você estápública e estamos apenas cumprindo a lei." Fazendo isso você está
defendendo sua opinião sem agredir a dele.defendendo sua opinião sem agredir a dele.
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1.7.31.7.3 Mude o jogoMude o jogo

Tomando os cuidados anteriormente mencionados, é provável queTomando os cuidados anteriormente mencionados, é provável que
uma abertura à conversação tenha se instalado. Se isso realmenteuma abertura à conversação tenha se instalado. Se isso realmente
aconteceu, agora é hora de reformular a situação. É o momento de dizer aconteceu, agora é hora de reformular a situação. É o momento de dizer 
aquilo que o outro disse de uma forma a buscar os interesses de ambos.aquilo que o outro disse de uma forma a buscar os interesses de ambos.
Como diz Ury (1991), é hora de colocar uma moldura nas palavras doComo diz Ury (1991), é hora de colocar uma moldura nas palavras do
oponente.oponente.

Para conseguir isso, faça perguntas voltadas à solução do problema.Para conseguir isso, faça perguntas voltadas à solução do problema.
Se você rebater uma colocação de seu oponente com uma afirmação éSe você rebater uma colocação de seu oponente com uma afirmação é
provável que ele resista. Se você fizer perguntas ele terá que pensar eprovável que ele resista. Se você fizer perguntas ele terá que pensar e
focalizará os interesses e não as posições. Perguntar "por quê?", como jáfocalizará os interesses e não as posições. Perguntar "por quê?", como já
vimos, foca o assunto nos objetivos. Essa pergunta pode ter outrasvimos, foca o assunto nos objetivos. Essa pergunta pode ter outras
formas como: "O que te preocupa?" ou "Poderia explicar-me porque issoformas como: "O que te preocupa?" ou "Poderia explicar-me porque isso
é tão importante para você? Acho que não entendi a causa de isso ter é tão importante para você? Acho que não entendi a causa de isso ter 
que ser assim?"que ser assim?"

Pergunte "Por que não?", como também já comentamos. Se o seuPergunte "Por que não?", como também já comentamos. Se o seu
interlocutor não consegue responder o porquê das coisas, reformule ainterlocutor não consegue responder o porquê das coisas, reformule a
pergunta e faça-a questionando: "Por que não pode ser assim?" oupergunta e faça-a questionando: "Por que não pode ser assim?" ou
"Gostaria de compreender a causa de isso não poder ser desta forma.""Gostaria de compreender a causa de isso não poder ser desta forma."
Novamente tirará seu oponente do conforto de defender posições e oNovamente tirará seu oponente do conforto de defender posições e o
obrigará a pensar nos objetivos. Se ele ainda for resistente, por medo deobrigará a pensar nos objetivos. Se ele ainda for resistente, por medo de
lhe dar poder passando-lhe informações, reformule a lhe dar poder passando-lhe informações, reformule a pergunta novamentepergunta novamente
e questione: "E se...?" ou "E se nós fizermos assim?" ou ainda "E se issoe questione: "E se...?" ou "E se nós fizermos assim?" ou ainda "E se isso
acontecesse desta forma?" Novamente não estaria resistindo aoacontecesse desta forma?" Novamente não estaria resistindo ao
negociador, mas apenas fazendo com que ele pense.negociador, mas apenas fazendo com que ele pense.

Pedir conselhos ao outro negociador também é uma ótima tática.Pedir conselhos ao outro negociador também é uma ótima tática.
Todos nós temos um desejo intenso de sermos admirados. Pedir Todos nós temos um desejo intenso de sermos admirados. Pedir 
conselhos é uma atitude humilde que engrandece a pessoa solicitada.conselhos é uma atitude humilde que engrandece a pessoa solicitada.
Com certeza isso produzirá efeitos tremendos. Ele nCom certeza isso produzirá efeitos tremendos. Ele não resistirá e pensaráão resistirá e pensará
sobre o que foi inquirido. Estará focado nos sobre o que foi inquirido. Estará focado nos interesses novamente.interesses novamente.

Evite perguntas cuja resposta possa ser um "sim ou não". Esse tipoEvite perguntas cuja resposta possa ser um "sim ou não". Esse tipo
de questionamento fecha em uma resposta simples e acabada. Fazê-lasde questionamento fecha em uma resposta simples e acabada. Fazê-las
de outro modo induz ao raciocínio e evita o conforto das posiçõesde outro modo induz ao raciocínio e evita o conforto das posições
acabadas. Ao contrário da pergunta: "O sindicato está disposto aacabadas. Ao contrário da pergunta: "O sindicato está disposto a
desocupadesocupar a r a portaria?", para a qual você ouviria portaria?", para a qual você ouviria um sonoro não, pergunte:um sonoro não, pergunte:
"Qual é o m"Qual é o motivo do sindicato não desocupar a portaria?" A resposta seriaotivo do sindicato não desocupar a portaria?" A resposta seria
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fatalmente os interesses que eles têm em fazer piquete, o que é proibidofatalmente os interesses que eles têm em fazer piquete, o que é proibido
e te daria argumentos objetivos para reformular o e te daria argumentos objetivos para reformular o quadro.quadro.

Ficar em silêncio é o passo seguinte às táticas acima mencionadas.Ficar em silêncio é o passo seguinte às táticas acima mencionadas.
Por ter de fazer o outro negociador pensar, é provável que um silêncioPor ter de fazer o outro negociador pensar, é provável que um silêncio
incômodo se instale por alguns segundos. Por ser altamenteincômodo se instale por alguns segundos. Por ser altamente
constrangedor, você pode ser tentado a falar para aliviar-se e ao outro.constrangedor, você pode ser tentado a falar para aliviar-se e ao outro.
Não o faça. Permaneça em silêncio e deixe o interlocutor pensar. EsseNão o faça. Permaneça em silêncio e deixe o interlocutor pensar. Esse
desconforto irá obrigá-lo a colocar verdades para fora, integrando-o nodesconforto irá obrigá-lo a colocar verdades para fora, integrando-o no
processo desejável.processo desejável.

Fazendo perguntas é possível reformular posições, mas isso nãoFazendo perguntas é possível reformular posições, mas isso não
basta. É preciso reformular as táticas. Para isso, contorne os obstáculosbasta. É preciso reformular as táticas. Para isso, contorne os obstáculos
colocados pelo outro negociador. Isso pode ser feito ignorando ocolocados pelo outro negociador. Isso pode ser feito ignorando o
obstáculo. Na negociação de reféns isso é muito utilizado. Se umobstáculo. Na negociação de reféns isso é muito utilizado. Se um
sequestrador estabelece um prazo, por exemplo, uma tática ésequestrador estabelece um prazo, por exemplo, uma tática é
simplesmente ignorá-lo. Da mesma forma, quando se deseja comprar ousimplesmente ignorá-lo. Da mesma forma, quando se deseja comprar ou
vender alguma coisa, quando a outra parte diz a célebre frase: "É pegar vender alguma coisa, quando a outra parte diz a célebre frase: "É pegar 
ou largar", indicando um beco sem saída, ignore-o e continue a buscar ou largar", indicando um beco sem saída, ignore-o e continue a buscar 
seus interesses.seus interesses.

Testar o obstáculo também funciona. Ao aproximar o prazo fatídicoTestar o obstáculo também funciona. Ao aproximar o prazo fatídico
imposto por um tomador de reféns é importante telefonar ou contatá-loimposto por um tomador de reféns é importante telefonar ou contatá-lo
novamente, com um assunto diferente do previsto no prazo, para ver senovamente, com um assunto diferente do previsto no prazo, para ver se
ele está mantendo sua promessa. No caso da frase: "é pegar ou largar",ele está mantendo sua promessa. No caso da frase: "é pegar ou largar",
você pode pedir a indicação de um concorrente onde poderia continuar você pode pedir a indicação de um concorrente onde poderia continuar 
buscando seus interesses.buscando seus interesses.

Outras táticas muito utilizadas por negociadores difíceis são osOutras táticas muito utilizadas por negociadores difíceis são os
ataques. Ataques pessoais, profissionais e ameaças devem ser tratadosataques. Ataques pessoais, profissionais e ameaças devem ser tratados
de forma semelhante. Ignore o ataque. "Suba à galeria", controle seude forma semelhante. Ignore o ataque. "Suba à galeria", controle seu
ímpeto e fixe os olhos nos seus objetivos. Continue a comentar sobre osímpeto e fixe os olhos nos seus objetivos. Continue a comentar sobre os
interesses. Reformule o ataque, desviando-o de você para o problema.interesses. Reformule o ataque, desviando-o de você para o problema.
Se uma pessoa em uma mesa te chama de incompetente, reformule aSe uma pessoa em uma mesa te chama de incompetente, reformule a
questão perguntando como ela faria para resolver o problema.questão perguntando como ela faria para resolver o problema.

Não diga "eu, você" diga sempre "nós". Isso estimula o encontro deNão diga "eu, você" diga sempre "nós". Isso estimula o encontro de
soluções ideais e afasta a soluções ideais e afasta a impressão de competição. Se impressão de competição. Se possível, procurepossível, procure
sentar-se ou posicionar-se ao lado da pessoa ao invés de ficarem frente asentar-se ou posicionar-se ao lado da pessoa ao invés de ficarem frente a
frente.frente.
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Outro cuidado fundamentaOutro cuidado fundamental que se deve ter é com l que se deve ter é com osos truquestruques.. Algu Algunsns
truques são conhecidos no meio. É o caso do "bonzinho e vilão". Duastruques são conhecidos no meio. É o caso do "bonzinho e vilão". Duas
pessoas se propõem a negociar com você. Uma vai ser extremamentepessoas se propõem a negociar com você. Uma vai ser extremamente
dura e a outra vai concordar com você ou sugerir ao sócio que façadura e a outra vai concordar com você ou sugerir ao sócio que faça
pequenas concessões demonstrando apoiá-lo. Na verdade, no meio dapequenas concessões demonstrando apoiá-lo. Na verdade, no meio da
tensãotensão do negócio, essa pessoa "boazinha" vai lhe dizer: “do negócio, essa pessoa "boazinha" vai lhe dizer: “ Vamos acabar Vamos acabar 
logo com isso..." E lhe induzirá a fazer acordos nocivos aos seuslogo com isso..." E lhe induzirá a fazer acordos nocivos aos seus
interesses.interesses. Para vencer os truques, ignore-os. Mantenha-se firme nosPara vencer os truques, ignore-os. Mantenha-se firme nos
interesses.interesses.

Outra tática é expor os truques. De forma elegante, mostre que vocêOutra tática é expor os truques. De forma elegante, mostre que você
também conhece a tática. Fazer perguntas esclarecedoras anula ostambém conhece a tática. Fazer perguntas esclarecedoras anula os
truques. Quando alguém coloca uma série de novas informações natruques. Quando alguém coloca uma série de novas informações na
conversa, visando pressioná-lo, faça perguntas, tantas quanto foremconversa, visando pressioná-lo, faça perguntas, tantas quanto forem
necessárias, para verificar a autenticidade. Isso é muito comum nanecessárias, para verificar a autenticidade. Isso é muito comum na
conversa com advogados. Sempre surge um artigo, de uma conversa com advogados. Sempre surge um artigo, de uma lei nº tal, lei nº tal, parapara
ameaçá-lo em suas convicções. Faça perguntas cujas respostas você jáameaçá-lo em suas convicções. Faça perguntas cujas respostas você já
sabe para ver se há coerência entre os argumentos ou só há o tradicionalsabe para ver se há coerência entre os argumentos ou só há o tradicional
blefe.blefe.

Um dos truques comuns é também o da falta de autoridade. DepoisUm dos truques comuns é também o da falta de autoridade. Depois
de todos os detalhes acertados, de você ter exposto todas asde todos os detalhes acertados, de você ter exposto todas as
informações, de fazer todas as concessões, seu oponente diz que ele nãoinformações, de fazer todas as concessões, seu oponente diz que ele não
tem condições de efetivar nada sem consultar superiores. Fazemos issotem condições de efetivar nada sem consultar superiores. Fazemos isso
na negociação de reféns com sucesso. Mas quando é na negociação de reféns com sucesso. Mas quando é conosco, o prejuízoconosco, o prejuízo
é certo. É preciso checar a autoridade e a competência de decisão a todoé certo. É preciso checar a autoridade e a competência de decisão a todo
o momento, para evitar o o momento, para evitar o truque.truque.

1.7.41.7.4 Facilite o simFacilite o sim

Carnegie (1993), no famoso best seller Carnegie (1993), no famoso best seller  Como fazer amigos eComo fazer amigos e

influenciar pessoasinfluenciar pessoas, aconselha que para obter a cooperação de uma, aconselha que para obter a cooperação de uma
pessoa é fundamental que ela pense que a ideia é dela. A vitória em umapessoa é fundamental que ela pense que a ideia é dela. A vitória em uma
negociação depende muito de como administramos as nossas e asnegociação depende muito de como administramos as nossas e as
vaidades da outra parte. Se você conseguir abrir mão da sua e alimentar vaidades da outra parte. Se você conseguir abrir mão da sua e alimentar 
a do outro, sua chances serão trema do outro, sua chances serão tremendas.endas.

Na negociação com pessoas difíceis isso é muito mais importante.Na negociação com pessoas difíceis isso é muito mais importante.
Dar ao outro o crédito pela solução facilita sua aceitação. Induzir a outraDar ao outro o crédito pela solução facilita sua aceitação. Induzir a outra
pessoa a pensar na solução é conseguido com as táticas anteriormentepessoa a pensar na solução é conseguido com as táticas anteriormente
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mencionadas. Fazer com que ela as implemente pode ser mais fácil semencionadas. Fazer com que ela as implemente pode ser mais fácil se
conseguir atribuir a ela os méritos da solução. Lao Tse, citado por conseguir atribuir a ela os méritos da solução. Lao Tse, citado por 
Carnegie, afirmou há 26 séculos:Carnegie, afirmou há 26 séculos:

 A  A razão razão porque porque os os rios rios e e os os mares mares recebem recebem a a homenagem homenagem dede
centenas de córregos das montanhas é que eles se acham abaixo doscentenas de córregos das montanhas é que eles se acham abaixo dos
últimos. Desse modo podem reinar sobre todos os córregos dasúltimos. Desse modo podem reinar sobre todos os córregos das
montanhas. Por isso, o sábio, desejando pairar acima dos homens,montanhas. Por isso, o sábio, desejando pairar acima dos homens,
coloca-se abaixo deles; desejando estar adiante deles, coloca-se atráscoloca-se abaixo deles; desejando estar adiante deles, coloca-se atrás
dos mesmos. Assim, não obstante o seu posto estar acima dos homens,dos mesmos. Assim, não obstante o seu posto estar acima dos homens,
eles não sentem o seu peso; apesar do seu lugar ser adiantes deles, nãoeles não sentem o seu peso; apesar do seu lugar ser adiantes deles, não
consideraconsideram isso m isso uma ofensa. (LAO TSEuma ofensa. (LAO TSE apud apud CARNEGIE, 1993)CARNEGIE, 1993)

1.81.8 FFECHAMENTOECHAMENTO EE CONTROLECONTROLE DEDE UMAUMA NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO

Depois de um planejamento e uma execução árduos, saber concluir Depois de um planejamento e uma execução árduos, saber concluir 
e implantar um acordo é fundamental. Se isso não for bem feito, todo oe implantar um acordo é fundamental. Se isso não for bem feito, todo o
trabalho irá "água abaixo". Havendo possibilidade, redija o acordo detrabalho irá "água abaixo". Havendo possibilidade, redija o acordo de
forma clara e objetiva, indicando as responsabilidades de cada um.forma clara e objetiva, indicando as responsabilidades de cada um.

No caso de ocorrências policiais, onde tudo acontece muito rápido, éNo caso de ocorrências policiais, onde tudo acontece muito rápido, é
fundamental que se repasse com os envolvidos os pontos acordados efundamental que se repasse com os envolvidos os pontos acordados e
como serão implementados. Nunca se esqueça de que ninguém écomo serão implementados. Nunca se esqueça de que ninguém é
obrigado a pactuar nada, mas, uma vez acordado, é preciso cumprir.obrigado a pactuar nada, mas, uma vez acordado, é preciso cumprir.
Prometa um passeio a seu filho e na última hora cancele e veja oPrometa um passeio a seu filho e na última hora cancele e veja o
resultado.resultado.
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22 NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO EMEM OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS

POLICIAISPOLICIAIS DEDE ALTAALTA COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

2.12.1 OO NEGOCIADORNEGOCIADOR,, SEUSEU PAPELPAPEL EE RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

Na primeira parte desta obra buscamos trazer informaçõesNa primeira parte desta obra buscamos trazer informações
suficientes e gerais acerca do que vem a ser uma negociação e suassuficientes e gerais acerca do que vem a ser uma negociação e suas
mais diversas variáveis. Uma negociação em ocorrências policiais de altamais diversas variáveis. Uma negociação em ocorrências policiais de alta
complexidade vai seguir a mesma filosofia, sistemática e técnica decomplexidade vai seguir a mesma filosofia, sistemática e técnica de
qualquer outra negociação, pois, afinal, negociação com refém localizadoqualquer outra negociação, pois, afinal, negociação com refém localizado
pertence ao gênero pertence ao gênero negociação, respeitadas suas peculiaridades.negociação, respeitadas suas peculiaridades.

Em um processo de negociação com refém localizado vale relembrar Em um processo de negociação com refém localizado vale relembrar 
que temos três facetas: o negociador, o refém e o sequestrador e, nesteque temos três facetas: o negociador, o refém e o sequestrador e, neste
mister, o processo deve girar em torno desses elementos para garantir omister, o processo deve girar em torno desses elementos para garantir o
sucesso da operação.sucesso da operação.

É imprescindível ao negociador, antes de falarmos das técnicasÉ imprescindível ao negociador, antes de falarmos das técnicas
específicas da negociação com reféns localizados, o conhecimentoespecíficas da negociação com reféns localizados, o conhecimento
aprofundado sobre gerenciamento de crises e, neste mister, sugerimos aaprofundado sobre gerenciamento de crises e, neste mister, sugerimos a
leitura do livroleitura do livro Como vejo a crise: gerenciamento de ocorrências policiaisComo vejo a crise: gerenciamento de ocorrências policiais

de alta complexidadede alta complexidade, como forma de suplementar as técnicas aqui, como forma de suplementar as técnicas aqui
sugeridas.sugeridas.

 Antes  Antes de de se se iniciar iniciar qualquer qualquer processo processo de de negociação negociação é é importanteimportante
relembrar quais são as cinco atitudes iniciais a serem tomadas pelosrelembrar quais são as cinco atitudes iniciais a serem tomadas pelos
profissionais que primeiro chegarem ao local da ocorrência, que na obraprofissionais que primeiro chegarem ao local da ocorrência, que na obra
sugerida acima deu-se o nome de verbos essenciais: conter, isolar,sugerida acima deu-se o nome de verbos essenciais: conter, isolar,
estabilizar, parlamentar e acionar. Essas ações-resposta são tomadasestabilizar, parlamentar e acionar. Essas ações-resposta são tomadas
quase que concomitantemente, não havendo, na maioria das vezes, umaquase que concomitantemente, não havendo, na maioria das vezes, uma
perfeita distinção temporal ou cronológica entre elas.perfeita distinção temporal ou cronológica entre elas.

 À m À medida que contém edida que contém a ameaça a ameaça e isola e isola o ponto o ponto crítico, a crítico, a autoridadeautoridade
policial já procura estabelecer os primeiros contatos com os elementospolicial já procura estabelecer os primeiros contatos com os elementos
causadores da crise, após ter feito um autocontrole mental objetivando ocausadores da crise, após ter feito um autocontrole mental objetivando o
início da parlamentação e, aí, já início da parlamentação e, aí, já acionando a equipe especializada em dar acionando a equipe especializada em dar 
a resposta técnica, pois, até então, não temos a negociação e sim uma resposta técnica, pois, até então, não temos a negociação e sim um
início processual de início processual de verbalização.verbalização.
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Há ainda que se falar nas alternativas táticas que são usadas peloHá ainda que se falar nas alternativas táticas que são usadas pelo
comando da operação com o objetivo de dar uma solução aceitável àcomando da operação com o objetivo de dar uma solução aceitável à
crise, que, em síntese, são:crise, que, em síntese, são:

a) Negociação;a) Negociação;
b) b) Agentes Agentes não não letais;letais;
c) Sniper;c) Sniper;
d) Invasão tática.d) Invasão tática.

Como primeira alternativa tática e objeto deste estudo, nosComo primeira alternativa tática e objeto deste estudo, nos
ocuparemos apenas da negociação, que é quase tudo no gerenciamentoocuparemos apenas da negociação, que é quase tudo no gerenciamento
de crises.de crises.

Costuma-se dizer que gerenciar crises é negociar, negociar eCostuma-se dizer que gerenciar crises é negociar, negociar e
negociar, o que, de maneira universal, acabou sendo o lema danegociar, o que, de maneira universal, acabou sendo o lema da
negociação. E, quando ocorre de se esgotarem todas as chances denegociação. E, quando ocorre de se esgotarem todas as chances de
negociaçãonegociação, deve-se ainda tentar negociar mais , deve-se ainda tentar negociar mais um pouco...um pouco...

Essa tarefa de negociação, dada a sua primazia, não pode ser Essa tarefa de negociação, dada a sua primazia, não pode ser 
confiada a qualquer um. Dela ficará encarregado um policial comconfiada a qualquer um. Dela ficará encarregado um policial com
treinamento específico, denominado de negociador. O negociador tem umtreinamento específico, denominado de negociador. O negociador tem um
papel de suma papel de suma responsabiresponsabilidade no processo de lidade no processo de gerenciamento de crises,gerenciamento de crises,
sendo muitas as suas atribuições. Dessa forma, não pode a sua funçãosendo muitas as suas atribuições. Dessa forma, não pode a sua função
ser desempenhada por qualquer outra pessoa, influente ou não, comoser desempenhada por qualquer outra pessoa, influente ou não, como
ocorre frequentemente.ocorre frequentemente.

Faz parte da história policial recente do Brasil a utilização deFaz parte da história policial recente do Brasil a utilização de
religiosos, psicólogos, políticos (como o governador de São Paulo noreligiosos, psicólogos, políticos (como o governador de São Paulo no
caso Sílvio Santos) e até secretários de segurança pública comocaso Sílvio Santos) e até secretários de segurança pública como
negociadores. Tal prática tem-se revelado inteiramente condenável, comnegociadores. Tal prática tem-se revelado inteiramente condenável, com
resultados perniciosos para um eficiente gerenciamento dos eventosresultados perniciosos para um eficiente gerenciamento dos eventos
críticos, e a sua reincidência somente encontra explicação razoável nocríticos, e a sua reincidência somente encontra explicação razoável no
fato da grande maioria das organizações policiais do país não seremfato da grande maioria das organizações policiais do país não serem
dotadas de uma equipe de negociadores especificamente treinada,dotadas de uma equipe de negociadores especificamente treinada,
selecionada e com escala exclusiva para esse mister.selecionada e com escala exclusiva para esse mister.

Na falta de alguém capacitado para negociar, as organizaçõesNa falta de alguém capacitado para negociar, as organizações
policiais costumam aceitar qualquer um policiais costumam aceitar qualquer um que voluntariamente se apresenteque voluntariamente se apresente
para ser negociador. Uma abordagem mais aprofundada sobre essespara ser negociador. Uma abordagem mais aprofundada sobre esses
negociadorenegociadores não-policiais será s não-policiais será realizada mais adiante.realizada mais adiante.
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Voltemos, portanto, ao negociador profissional. O papel fundamentalVoltemos, portanto, ao negociador profissional. O papel fundamental
do negociador é o de servir de intermediário entre os causadores dodo negociador é o de servir de intermediário entre os causadores do
evento crítico e o comandante da cena de ação. Funciona, portanto, comoevento crítico e o comandante da cena de ação. Funciona, portanto, como
um catalisador no processo dialético que se desenvolve entre asum catalisador no processo dialético que se desenvolve entre as
exigências dos causadores do evento crítico (tese) e a postura dasexigências dos causadores do evento crítico (tese) e a postura das
autoridades (antítese) na busca de umautoridades (antítese) na busca de uma solução aceitável (síntese).a solução aceitável (síntese).

Tradicionalmente, costumava-se estereotipar a figura do negociador Tradicionalmente, costumava-se estereotipar a figura do negociador 
como a de alguém que simplesmente se utilizava de todos os meioscomo a de alguém que simplesmente se utilizava de todos os meios
persuasivos ao seu alcance para conseguir a rendição dos elementospersuasivos ao seu alcance para conseguir a rendição dos elementos
causadores da crise. Quando esse objetivo não era atingido, a tarefa docausadores da crise. Quando esse objetivo não era atingido, a tarefa do
negociador estava encerrada e a solução do evento ficaria a cargo donegociador estava encerrada e a solução do evento ficaria a cargo do
grupo tático (no cenário norte americano, a SWAT). Era como se asgrupo tático (no cenário norte americano, a SWAT). Era como se as
negociações e o grupo tático tivessem duas missões distintas enegociações e o grupo tático tivessem duas missões distintas e
excludenteexcludentes entre s entre si.si.

Estudos realizados pelaEstudos realizados pela Special Operations and Research Unit Special Operations and Research Unit 

(SOARU), da Academia Nacional do FBI, demonstram que essa(SOARU), da Academia Nacional do FBI, demonstram que essa

concepção revelou-se errônea, visto que os dois grupos têm, de fato, aconcepção revelou-se errônea, visto que os dois grupos têm, de fato, a
mesma missão, isto é, resgatar pessoas tomadas como reféns, e que talmesma missão, isto é, resgatar pessoas tomadas como reféns, e que tal
missão permanece a mesma ao longo de todo o evento crítico. De sortemissão permanece a mesma ao longo de todo o evento crítico. De sorte
que, se porventura houver a decisão de uso de força letal, não será oque, se porventura houver a decisão de uso de força letal, não será o
caso dos negociadores serem afastados, mas de caso dos negociadores serem afastados, mas de utilizarem todos os seusutilizarem todos os seus
recursos no sentido de apoiar uma ação tática coordenada. Em outrasrecursos no sentido de apoiar uma ação tática coordenada. Em outras
palavras, o negociador (ou negociadores) tem um papel tático de sumapalavras, o negociador (ou negociadores) tem um papel tático de suma
importância no curso da crise. Esse papel tático, segundo Dwayneimportância no curso da crise. Esse papel tático, segundo Dwayne
Fuselier (1995), da Academia do FBI, pode ser desempenhado de trêsFuselier (1995), da Academia do FBI, pode ser desempenhado de três
maneiras:maneiras:

1.1.  Através da co Através da coleta de informaçleta de informações, durante aões, durante as negociaçõess negociações;;

2.2.  Através  Através do do uso uso de de técnicas técnicas de de negociação negociação que que otimizem otimizem aa
efetividade do risco (efetividade do risco (risk risk effectiveneseffectivenesss) de uma ação tática;) de uma ação tática;

3.3.  Através  Através da da utilização utilização de de técnicas técnicas de de negociação negociação específicas,específicas,
como parte de uma como parte de uma ação tática coordenada.ação tática coordenada.

Vejamos então como pode se processar, em cada uma dessasVejamos então como pode se processar, em cada uma dessas
modalidades, o papel tático modalidades, o papel tático do negociador.do negociador.
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2.1.12.1.1 A coleta de informaçõesA coleta de informações

O negociador é a mais confiável fonte de informação de que podeO negociador é a mais confiável fonte de informação de que pode
dispor o gerente da crise. Por seu intermédio é possível saber a respeitodispor o gerente da crise. Por seu intermédio é possível saber a respeito
da condição mental, do estado de espírito e da personalidade dosda condição mental, do estado de espírito e da personalidade dos
elementos causadores da crise. Além do mais, pode um negociador elementos causadores da crise. Além do mais, pode um negociador 
colher preciosas informações mediante as seguintes táticas:colher preciosas informações mediante as seguintes táticas:

a) a) Diálogo Diálogo com com os os causadores causadores da da crisecrise:: a polícia metropolitana dea polícia metropolitana de
Londres calcula que 40% do total de informações de uma crise éLondres calcula que 40% do total de informações de uma crise é
obtido por esse meio. Durante o diálogo, o negociador pode obter ouobtido por esse meio. Durante o diálogo, o negociador pode obter ou
confirmar informes acerca do verdadeiro número de criminosos e deconfirmar informes acerca do verdadeiro número de criminosos e de
reféns, armas, exigências, nomes e posição social das pessoasreféns, armas, exigências, nomes e posição social das pessoas
envolvidas, etc. Em suma, todos os elementos essenciais deenvolvidas, etc. Em suma, todos os elementos essenciais de
inteligência de que tratamos.inteligência de que tratamos.

b) b) Soltura Soltura de de refénsreféns: isso proporciona a oportunidade de se obter : isso proporciona a oportunidade de se obter 

dados preciosos de alguém que estava no interior do ponto crítico,dados preciosos de alguém que estava no interior do ponto crítico,
dados esses que podem ser analisados e cotejados com outrosdados esses que podem ser analisados e cotejados com outros
obtidos de outras fontes.obtidos de outras fontes.

c) c) Entrega Entrega e e retirada retirada de de recipientes recipientes com com água, água, comida comida e e remédiosremédios::

isso possibilita o levantamento, naqueles objetos, de impressõesisso possibilita o levantamento, naqueles objetos, de impressões
digitais para confirmação da identidade dos causadores da crise oudigitais para confirmação da identidade dos causadores da crise ou
dos reféns.dos reféns.

d) d) Aproximação Aproximação do do ponto ponto críticocrítico:: essa aproximação, feita paraessa aproximação, feita para
dialogar ou fazer entregas (de comida, água, cigarros, etc.),dialogar ou fazer entregas (de comida, água, cigarros, etc.),
possibilita uma observação mais próxima e mais detalhada dopossibilita uma observação mais próxima e mais detalhada do
interior do ponto crítico, com a consequente coleta de dados deinterior do ponto crítico, com a consequente coleta de dados de
muita importância para orientação do grupo tático.muita importância para orientação do grupo tático.

e) e) Realização Realização de de fotografiasfotografias:: faz-faz-se fotos com se fotos com câmera oculta do pontocâmera oculta do ponto
crítico, aproveitando as oportunidades de entrega de água, comida,crítico, aproveitando as oportunidades de entrega de água, comida,
etc.etc.

f) f) Coleta Coleta de de declaraçõesdeclarações:: essas são escritas dos perpetradores ouessas são escritas dos perpetradores ou
dos reféns, para análise.dos reféns, para análise.
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2.1.22.1.2 Técnicas de negociação para otimizar a efetividadeTécnicas de negociação para otimizar a efetividade
do risco (do risco (r isk effect iveness risk effect iveness ))

São técnicas que o negociador utiliza com a finalidade de tornar São técnicas que o negociador utiliza com a finalidade de tornar 
menos arriscada a ação tática menos arriscada a ação tática a ser pa ser porventura desencadeaorventura desencadeada pelo grupoda pelo grupo
tático (a exemplo datático (a exemplo da SWAT SWAT ). No exercício desse papel, o negociador ). No exercício desse papel, o negociador 
poderá:poderá:

 Inventar estórias para justificar aos perpetradores algum ruído ouInventar estórias para justificar aos perpetradores algum ruído ou
movimento estranho causado pelo grupo tático nos seusmovimento estranho causado pelo grupo tático nos seus
preparativos para o ataque;preparativos para o ataque;

 Ganhar tempo, através de conversas prolongadas com osGanhar tempo, através de conversas prolongadas com os
causadores da crise, possibilitando um melhor amadurecimento dascausadores da crise, possibilitando um melhor amadurecimento das
decisões do grupo tático;decisões do grupo tático;

 Prolongar a negociação para que o plano de ataque possa ser Prolongar a negociação para que o plano de ataque possa ser 
melhor detalhado e ensaiado pelo grupo tático;melhor detalhado e ensaiado pelo grupo tático;

 Prolongar a negociação para que evolua a chamada “Síndrome deProlongar a negociação para que evolua a chamada “Síndrome de
Estocolmo”, fazendo assim com que se reduzam as possibilidadesEstocolmo”, fazendo assim com que se reduzam as possibilidades
de assassinatos de reféns pelo não-cumprimento dos prazos fataisde assassinatos de reféns pelo não-cumprimento dos prazos fatais
por parte das autoridades;por parte das autoridades;

 Desenvolver um estreito relacionamento com os perpetradores, deDesenvolver um estreito relacionamento com os perpetradores, de
modo a torná-los mais receptivos às ideias, sugestões e propostasmodo a torná-los mais receptivos às ideias, sugestões e propostas
dos responsáveis pelo gerenciamento da crise.dos responsáveis pelo gerenciamento da crise.

2.1.32.1.3 Técnicas de negociação como parte de uma açãoTécnicas de negociação como parte de uma ação
tática coordenadatática coordenada

Estas são técnicas que o negociador pode utilizar para apoiar Estas são técnicas que o negociador pode utilizar para apoiar 
diretamente uma ação tática, pois deve ficar claro que podemosdiretamente uma ação tática, pois deve ficar claro que podemos
desenvolver dois tipos de negociação: a técnica, que está voltada para adesenvolver dois tipos de negociação: a técnica, que está voltada para a
libertação dos reféns e rendição do sequestrador somente com o uso doslibertação dos reféns e rendição do sequestrador somente com o uso dos
recursos linguísticos; e a negociação tática, que basicamente é voltadarecursos linguísticos; e a negociação tática, que basicamente é voltada
para o emprego das demais para o emprego das demais alternativaalternativas táticas e, nesse s táticas e, nesse decisivo papel, odecisivo papel, o
negociador, como coadjuvante do plano de ataque elaborado pelo gruponegociador, como coadjuvante do plano de ataque elaborado pelo grupo
tático, poderá:tático, poderá:
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 Conseguir o ingresso de pessoas no ponto crítico, sob o pretexto deConseguir o ingresso de pessoas no ponto crítico, sob o pretexto de
fazer entregas (de água, alimfazer entregas (de água, alimentos, cigarros, etc.), de prestar socorroentos, cigarros, etc.), de prestar socorro
médico, de realizar reparos em médico, de realizar reparos em instalaçõinstalações, etc;es, etc;

 Conseguir a introdução de um “cavalo de Tróia” no ponto crítico,Conseguir a introdução de um “cavalo de Tróia” no ponto crítico,
antes do ataque;antes do ataque;

 Identificar o líder ou o tomador de decisões dos responsáveis peloIdentificar o líder ou o tomador de decisões dos responsáveis pelo
evento crítico, estabelecer a sua localização e mantê-lo distraídoevento crítico, estabelecer a sua localização e mantê-lo distraído
numa conversa, no momento crucial do ataque;numa conversa, no momento crucial do ataque;

  Arranjar  Arranjar tarefas tarefas para para ocupar ocupar os os perpetradores, perpetradores, localizando-os localizando-os emem
posições onde eles representem uma menor ameaça aos reféns ouposições onde eles representem uma menor ameaça aos reféns ou
onde eles se tornem menos capazes de obstruir uma missão deonde eles se tornem menos capazes de obstruir uma missão de
resgate;resgate;

 Fazer com que os reféns possam estar em posições de menor perigoFazer com que os reféns possam estar em posições de menor perigo
ou onde o socorro seja mou onde o socorro seja mais viável, no momento do ataque;ais viável, no momento do ataque;

 Possibilitar a aproximação de um veículo ou de outro objeto quePossibilitar a aproximação de um veículo ou de outro objeto que
facilite a ação dos atiradores de elite;facilite a ação dos atiradores de elite;

  Arranjar  Arranjar uma uma estória estória que que dê dê cobertura cobertura para para ruídos ruídos paralelos paralelos (o(o
funcionamento de geradores elétricos de emergência, por exemplo),funcionamento de geradores elétricos de emergência, por exemplo),
com a finalidade ocultar ruídos provocados pelo grupo tático;com a finalidade ocultar ruídos provocados pelo grupo tático;

 Fazer concessões importantes aos perpetradores, levando-os aFazer concessões importantes aos perpetradores, levando-os a
acreditar estarem obtendo êxito, o que resultará numa queda naturalacreditar estarem obtendo êxito, o que resultará numa queda natural
do seu estado de alerta e de suas defesas psíquicas, fator esse dedo seu estado de alerta e de suas defesas psíquicas, fator esse de
muita importância para que muita importância para que sejam apanhados desprevenidos.sejam apanhados desprevenidos.

2.1.42.1.4 Perfil do negociador Perfil do negociador 

Como se pode verificar, o papel tático do negociador, hojeComo se pode verificar, o papel tático do negociador, hoje
pacificamente assentadpacificamente assentado na doutrina de o na doutrina de gerenciamento de crises, faz comgerenciamento de crises, faz com
que os policiais escolhidos para esse importante mister sejam bemque os policiais escolhidos para esse importante mister sejam bem
treinados e dotados de características pessoais bastante peculiares.treinados e dotados de características pessoais bastante peculiares.
Dentre essas características, podemos enumerar as seguintes:Dentre essas características, podemos enumerar as seguintes:

 Conhecimento global da doutrina de gerenciamento de crises;Conhecimento global da doutrina de gerenciamento de crises;
 RespeitabiliRespeitabilidade e dade e confiabilidade adquiridos com notável confiabilidade adquiridos com notável experiênciaexperiência

operacional;operacional;
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 Maleabilidade;Maleabilidade;
 Fleugma e paciência;Fleugma e paciência;
 Espírito de equipe;Espírito de equipe;
 Disciplina;Disciplina;
  Autoconfian Autoconfiança;ça;
  Autocontrole Autocontrole;;
 ComunicabilidaComunicabilidade; de; ee
 Perspicácia.Perspicácia.

Essa listagem é meramente exemplificativa, constituindo, noEssa listagem é meramente exemplificativa, constituindo, no
conjunto, aquilo que poderia ser considerado como o perfil do negociador conjunto, aquilo que poderia ser considerado como o perfil do negociador 
ideal. Evidentemente, existirão muitos bons negociadores a quem faltemideal. Evidentemente, existirão muitos bons negociadores a quem faltem
algumas dessas qualidades, mas é óbvio que algumas delas sãoalgumas dessas qualidades, mas é óbvio que algumas delas são
essenciaiessenciais, não podendo faltar em s, não podendo faltar em nenhum negociadornenhum negociador, como é , como é o caso dao caso da
respeitabilrespeitabilidade e confiança idade e confiança e da e da comunicabilidadecomunicabilidade..

Um negociador que não inspira respeito e confiança nos seus paresUm negociador que não inspira respeito e confiança nos seus pares
e nos causadores do evento crítico não tem a mínima possibilidade dee nos causadores do evento crítico não tem a mínima possibilidade de
bom êxito. Daí resulta um dos grandes axiomas da negociação que é o bom êxito. Daí resulta um dos grandes axiomas da negociação que é o dede
que “negociador confiável torna a negociação viável”. O mesmo aconteceque “negociador confiável torna a negociação viável”. O mesmo acontece
com a comunicabilidade. Como esperar bons resultados de umcom a comunicabilidade. Como esperar bons resultados de um
negociador que não tenha qualidades semiológicas suficientementenegociador que não tenha qualidades semiológicas suficientemente
desenvolvidas para se comunicar com desenvoltura, sob pressão, comdesenvolvidas para se comunicar com desenvoltura, sob pressão, com
pessoas perigosas, em momentos de crise? Seja como for, o que importapessoas perigosas, em momentos de crise? Seja como for, o que importa
ficar bem claro é que o negociador seja um profissional dotado de certasficar bem claro é que o negociador seja um profissional dotado de certas
característicascaracterísticas  – – inatas ou adquiridas através de treinamentoinatas ou adquiridas através de treinamento  – – queque
possibilitem conduzir a negociação aos fins colimados pela doutrina epossibilitem conduzir a negociação aos fins colimados pela doutrina e
pelos responsáveis pelo gerenciamento da crise.pelos responsáveis pelo gerenciamento da crise.

Durante muito tempo se discutiu se a função do negociador poderiaDurante muito tempo se discutiu se a função do negociador poderia
ser desempenhada por pessoa que não fosse policial. O uso deser desempenhada por pessoa que não fosse policial. O uso de
negociadores não-policiais é uma experiência pela qual já passaramnegociadores não-policiais é uma experiência pela qual já passaram
quase todas as organizações policiais, especialmente quando,quase todas as organizações policiais, especialmente quando,
historicamente, as primeiras crises necessitaram da intervenção dehistoricamente, as primeiras crises necessitaram da intervenção de
alguém para servir de intermediário ou interlocutor entre os causadoresalguém para servir de intermediário ou interlocutor entre os causadores
dos eventos críticos e as autoridades policiais. Pode-se até afirmar, e comdos eventos críticos e as autoridades policiais. Pode-se até afirmar, e com
certa segurança, que os primeiros negociadores foram, historicamente,certa segurança, que os primeiros negociadores foram, historicamente,
não-policiais. E essa realidade teve razões de ser.não-policiais. E essa realidade teve razões de ser.
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Eclodindo uma crise, os criminosos se viam diante de uma polícia,Eclodindo uma crise, os criminosos se viam diante de uma polícia,
que, devido ao seu despreparo doutrinário, pretendia solucionar o eventoque, devido ao seu despreparo doutrinário, pretendia solucionar o evento
através de cega aplicação da lei, com a rendição incondicional dosatravés de cega aplicação da lei, com a rendição incondicional dos
infratores. Nessas condições, fazia-se necessária a intervenção deinfratores. Nessas condições, fazia-se necessária a intervenção de
alguém, alheio aos quadros policiais, que pudesse servir de mediador,alguém, alheio aos quadros policiais, que pudesse servir de mediador,
possibilitando, assim, que o evento fosse solucionado mediantepossibilitando, assim, que o evento fosse solucionado mediante
concessões mútuas.concessões mútuas.

Essa é, com Essa é, com toda certeza, a conjuntura ainda hoje vivida pela maioriatoda certeza, a conjuntura ainda hoje vivida pela maioria
das organizações policiais brasileiras, as quais, à míngua de umadas organizações policiais brasileiras, as quais, à míngua de uma
doutrina e de um preparo adequado para enfrentar crises, socorredoutrina e de um preparo adequado para enfrentar crises, socorremm-se do-se do
amadorismo e da improvisação para solucionar o problema, valendo-seamadorismo e da improvisação para solucionar o problema, valendo-se
de quaisquer meios ao seu alcance, inclusive de negociadoresde quaisquer meios ao seu alcance, inclusive de negociadores
improvisados. Tal concepção, contudo, é superada e perigosa. Hoje, comimprovisados. Tal concepção, contudo, é superada e perigosa. Hoje, com
a experiência pregressa de casos e mais casos em todo o mundo, pode-a experiência pregressa de casos e mais casos em todo o mundo, pode-
se dizer, com certeza, que a utilização de negociadores não-policiais ése dizer, com certeza, que a utilização de negociadores não-policiais é
uma opção de alto risco.uma opção de alto risco.

Dwayne Fuselier (1995) é peremptório ao afirma que “essasDwayne Fuselier (1995) é peremptório ao afirma que “essas
pessoas, em virtude de geralmente não terem sido treinadas para apessoas, em virtude de geralmente não terem sido treinadas para a
negociação, tenderão, provavelmente, devido ao estresse causado pelanegociação, tenderão, provavelmente, devido ao estresse causado pela
situação, a se apegar aos seus modos e maneiras de falar, ao dialogaremsituação, a se apegar aos seus modos e maneiras de falar, ao dialogarem
com os bandidos.” (FUSELIER, 1995)com os bandidos.” (FUSELIER, 1995)

Sendo assim, de acordo com o autor, os religiosos tenderão a seSendo assim, de acordo com o autor, os religiosos tenderão a se
manter excessivamente moralistas ou teológicos, os advogados sentirãomanter excessivamente moralistas ou teológicos, os advogados sentirão
dificuldade em decidir por qual dos lados estariam atuando, e até mesmodificuldade em decidir por qual dos lados estariam atuando, e até mesmo
os profissionais de psiquiatria ou psicologia, se não tiverem umos profissionais de psiquiatria ou psicologia, se não tiverem um
treinamento prévio a respeito de gerenciamento de crises, em pouco outreinamento prévio a respeito de gerenciamento de crises, em pouco ou
nada poderão contribuir, visto que estão acostumados a seremnada poderão contribuir, visto que estão acostumados a serem
procurados por pessoas que vão lhes pedir auxílio, e nunca por pessoasprocurados por pessoas que vão lhes pedir auxílio, e nunca por pessoas
que resistam a esse auxílio.que resistam a esse auxílio.

Outro tipo de negociador não-policial de que frequentemente seOutro tipo de negociador não-policial de que frequentemente se
valem os responsáveis pelo gerenciamento de crises são valem os responsáveis pelo gerenciamento de crises são os familiares deos familiares de
algum dos infratores. A crônica policial tem registrado que essa práticaalgum dos infratores. A crônica policial tem registrado que essa prática
tem consequências muitas vezes desastrosas. Já houve casostem consequências muitas vezes desastrosas. Já houve casos
verdadeiramente folclóricos em que o cônjuge, o pai ou a mãe de algumverdadeiramente folclóricos em que o cônjuge, o pai ou a mãe de algum
causador de evento crítico se ofereceu para servir de negociador, com acausador de evento crítico se ofereceu para servir de negociador, com a
melhor das intenções, e tão logo se estabeleceu o contato entre aquelasmelhor das intenções, e tão logo se estabeleceu o contato entre aquelas
pessoas e o elemento causador da crise, esse reagiu da forma maispessoas e o elemento causador da crise, esse reagiu da forma mais



NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO EMEM OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS POLICIAISPOLICIAIS DEDE ALTAALTA COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

5252

agressiva possível, argumentando que ele se encontrava naquelaagressiva possível, argumentando que ele se encontrava naquela
situação justamente devido àquele cônjuge, àquela mãe e que nãosituação justamente devido àquele cônjuge, àquela mãe e que não
admitia que a polícia voltasse a utilizá-los como negociadores por admitia que a polícia voltasse a utilizá-los como negociadores por 
consideraconsiderar r aquilo chantagem aquilo chantagem emocionaemocional.l.

 Aconteceu  Aconteceu também também um um caso caso nos nos EUA EUA em em que que o o irmão irmão de de umum
sequestrador se ofereceu para atuar como negociador, garantindo quesequestrador se ofereceu para atuar como negociador, garantindo que
tinha ascendência e autoridade sobre o infrator. Obtido o consentimentotinha ascendência e autoridade sobre o infrator. Obtido o consentimento
do comandante da cena de ação para a realização do contato entre osdo comandante da cena de ação para a realização do contato entre os
dois irmãos, o "negociador" tão logo viu o outro disse: "Puxa, mano!dois irmãos, o "negociador" tão logo viu o outro disse: "Puxa, mano!

 Acabamos  Acabamos de de ver ver você você pela pela televisão, televisão, lá lá em em casa. casa. Vá Vá em em frente, frente, firme,firme,
pois estamos todos torcendo por pois estamos todos torcendo por vocêvocê".". Não é preciso ser mNão é preciso ser muito perspicazuito perspicaz
para perceber o quanto tal afirmativa deve ter influído no ânimo dopara perceber o quanto tal afirmativa deve ter influído no ânimo do
infrator, dando-lhe um respaldo psicológico, que, àquela altura dosinfrator, dando-lhe um respaldo psicológico, que, àquela altura dos
acontecimentoacontecimentos, era s, era inteiramente pernicioso para os objetivos da inteiramente pernicioso para os objetivos da polícia.polícia.

O grande argumento contra a utilização de negociadores não-O grande argumento contra a utilização de negociadores não-
policiais não é tanto da sua falta de preparo, mas a total inexistência depoliciais não é tanto da sua falta de preparo, mas a total inexistência de
compromisso entre eles e a polícia. Quem pode garantir que, noscompromisso entre eles e a polícia. Quem pode garantir que, nos
contatos realizados com os criminosos, o negociador não-policial vá secontatos realizados com os criminosos, o negociador não-policial vá se
manter fiel às orientações e propostas emanadas do comandante da cenamanter fiel às orientações e propostas emanadas do comandante da cena
de ação? Mesmo que tal pessoa tenha interesse na solução do eventode ação? Mesmo que tal pessoa tenha interesse na solução do evento
(um juiz ou um (um juiz ou um promotor de justiça, por exemplo), quem pode garantir quepromotor de justiça, por exemplo), quem pode garantir que
ela aceitará as diretrizes da polícia, principalmente se, na fase deela aceitará as diretrizes da polícia, principalmente se, na fase de
planejamento específico, estiver se esboçando uma solução complanejamento específico, estiver se esboçando uma solução com
emprego de força letal? E no caso de se decidir pelo uso de força letal,emprego de força letal? E no caso de se decidir pelo uso de força letal,
como se esperar que uma pessoa sem treinamento específico possacomo se esperar que uma pessoa sem treinamento específico possa
exercer um papel tático na negociação, conforme se descreveuexercer um papel tático na negociação, conforme se descreveu
anteriormente? Finalmente, se for empregada a força letal, como ficará aanteriormente? Finalmente, se for empregada a força letal, como ficará a
responsabilidade civil do Estado, se o negociador não-policial vier a seresponsabilidade civil do Estado, se o negociador não-policial vier a se
ferir, ou mesmo a perder a vida?ferir, ou mesmo a perder a vida?

Dentro dessa ordem de ideias, a doutrina do gerenciamento deDentro dessa ordem de ideias, a doutrina do gerenciamento de
crises considera inteiramente condenável o emprego de negociadorescrises considera inteiramente condenável o emprego de negociadores
não-policiais. Psicólogos, psiquiatras e até outros especialistas emnão-policiais. Psicólogos, psiquiatras e até outros especialistas em
ciências comportamentais podem e devem ser bem-vindos ao local daciências comportamentais podem e devem ser bem-vindos ao local da
crise, mas a sua atuação se deve limitar tão somente à prestação decrise, mas a sua atuação se deve limitar tão somente à prestação de
assessoria ao gerente da crise e aos assessoria ao gerente da crise e aos negociadores policiainegociadores policiais.s.

O agente especial do FBI, Dwayne Fuselier (1995), antes citado, éO agente especial do FBI, Dwayne Fuselier (1995), antes citado, é
categórico ao afirmar que "a menos que haja razões específicas emcategórico ao afirmar que "a menos que haja razões específicas em
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contrário, os negociadores devem ser recrutados entre policiais comcontrário, os negociadores devem ser recrutados entre policiais com
treinamento apropriado, assessorados por consultores profissionais emtreinamento apropriado, assessorados por consultores profissionais em
psicologia, se necessáriopsicologia, se necessário".". Mais a frente, quando tratarmosMais a frente, quando tratarmos
especificamente da negociação, voltaremos a falar da figura doespecificamente da negociação, voltaremos a falar da figura do
negociador não-policial.negociador não-policial.

 Ainda  Ainda sobre sobre o o negociador, negociador, duas duas últimas últimas recomendações recomendações devem devem ser ser 
feitas. A primeira delas é a de que o gerente da crise se abstenhafeitas. A primeira delas é a de que o gerente da crise se abstenha
totalmente de atuar como negociador, ainda que tenha treinamentototalmente de atuar como negociador, ainda que tenha treinamento
específico sobre esse assunto e se sinta à vontade para assumir esseespecífico sobre esse assunto e se sinta à vontade para assumir esse
papel. A experiência tem demonstrado que o gerente da crise nunca é umpapel. A experiência tem demonstrado que o gerente da crise nunca é um
bom negociador porque o negociador não pode ter poder de decisão. Sebom negociador porque o negociador não pode ter poder de decisão. Se
isso acontecer, os elementos causadores da crise logo perceberão esseisso acontecer, os elementos causadores da crise logo perceberão esse
detalhe e passarão a interpelá-lo diretamente, instando-o a que atendadetalhe e passarão a interpelá-lo diretamente, instando-o a que atenda
imediatamente essa ou aquela exigência, eliminando assim asimediatamente essa ou aquela exigência, eliminando assim as
possibilidades de procrastinação, tão necessárias para se ganhar tempopossibilidades de procrastinação, tão necessárias para se ganhar tempo
no curso de uma crise.no curso de uma crise.

Por outro lado, ao se tornar negociador, o gerente da crise, além dePor outro lado, ao se tornar negociador, o gerente da crise, além de
desviar os seus esforços e a sua concentração mental de inúmeros outrosdesviar os seus esforços e a sua concentração mental de inúmeros outros
assuntos importantes que envolvem a sua missão, tornar-se-á umassuntos importantes que envolvem a sua missão, tornar-se-á um
negociador insuscetível de ser julgado no seu desempenho, pois a tarefanegociador insuscetível de ser julgado no seu desempenho, pois a tarefa
de avaliar ede avaliar e  – – se for o casose for o caso  – – substituir o negociador cabe ao gerente dasubstituir o negociador cabe ao gerente da
crise, e se esse for crise, e se esse for o negociador, quem o o negociador, quem o irá avaliar?irá avaliar?

 A  A segunda segunda recomendação recomendação é é no no sentido sentido de de que que se se evite evite utilizar utilizar 
homens do grupo tático como negociadores. A formação e ohomens do grupo tático como negociadores. A formação e o
condicionacondicionamento mental desses mento mental desses policiais são inteiramente voltados para apoliciais são inteiramente voltados para a
solução dos eventos críticos através do emprego da força letal. Isso ossolução dos eventos críticos através do emprego da força letal. Isso os
torna improváveis de sustentar uma negociação, que exige, acima detorna improváveis de sustentar uma negociação, que exige, acima de
tudo, uma inabalável crença na solução da tudo, uma inabalável crença na solução da crise através do entendimentocrise através do entendimento
e do diálogo, contudo, gostaríamos de ressaltar que os negociadorese do diálogo, contudo, gostaríamos de ressaltar que os negociadores
devem estar familiarizados com todas as alternativas táticas e quandodevem estar familiarizados com todas as alternativas táticas e quando
não fizerem parte da equipe técnica do GATE ou organismo similar,não fizerem parte da equipe técnica do GATE ou organismo similar,
devem realizar treinamentos integrados para melhor fluência dosdevem realizar treinamentos integrados para melhor fluência dos
trabalhos quando no atendimento de trabalhos quando no atendimento de uma ocorrência real.uma ocorrência real.
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2.22.2 TTÉCNICASÉCNICAS DEDE NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO EE SEUSSEUS OBJETIVOSOBJETIVOS

 A  A opção opção prioritária prioritária que que a a doutrina doutrina de de gerenciamento gerenciamento de de crises crises fazfaz
pela solução negociada dos eventos críticos não é gratuita nem aleatória,pela solução negociada dos eventos críticos não é gratuita nem aleatória,
e tampouco decorre de uma cosmovisão laxista de solução dos conflitose tampouco decorre de uma cosmovisão laxista de solução dos conflitos
no âmbito da segurança pública. Ela é resultado de no âmbito da segurança pública. Ela é resultado de um longo processo deum longo processo de
amadurecimento obtido através do estudo e da análise de milhares deamadurecimento obtido através do estudo e da análise de milhares de
casos ocorridos nos últimos anos em todo o mundo, os quais têm dadocasos ocorridos nos últimos anos em todo o mundo, os quais têm dado
um supedâneo estatístico de porte à comprovada eficiência desse tipo deum supedâneo estatístico de porte à comprovada eficiência desse tipo de
solução, se comparado, por exemplo, com o uso de força letal, tambémsolução, se comparado, por exemplo, com o uso de força letal, também
denominado solução tática.denominado solução tática.

 As  As estatísticas estatísticas têm têm demonstraddemonstrado o que que a a solução solução negociada, negociada, quandoquando
eficientemente conduzida, apresenta resultados muito superiores aos eficientemente conduzida, apresenta resultados muito superiores aos dasdas
soluções de força, que são quase sempre cruentas e com consequênciassoluções de força, que são quase sempre cruentas e com consequências
traumatizantetraumatizantes para aqueles que s para aqueles que se encontram na condição de reféns.se encontram na condição de reféns.

É preciso se ter em mente que aproximadamente 61% dos eventosÉ preciso se ter em mente que aproximadamente 61% dos eventos
críticos são solucionáveis pela simples negociação, seja porque ascríticos são solucionáveis pela simples negociação, seja porque as
exigências dos causadores desses eventos estão dentro do razoável eexigências dos causadores desses eventos estão dentro do razoável e
são integralmente atendidas, seja porque a negociação proporcionou umsão integralmente atendidas, seja porque a negociação proporcionou um
acordo com concessões de ambos os acordo com concessões de ambos os lados.lados.

Não são raros na crônica policial casos em que o evento crítico nãoNão são raros na crônica policial casos em que o evento crítico não
apresente, na essência, aquela dimensão e aquela gravidade queapresente, na essência, aquela dimensão e aquela gravidade que
aparenta ter ao eclodir, mas que, em virtude de um mal gerenciamento,aparenta ter ao eclodir, mas que, em virtude de um mal gerenciamento,
recrudesceu e até desandou para desfechos desastrosos, pelo usorecrudesceu e até desandou para desfechos desastrosos, pelo uso
desnecessádesnecessário e rio e precipitado de força policial, quando tudo poderia ter precipitado de força policial, quando tudo poderia ter sidosido
resolvido tão somente com uma resolvido tão somente com uma boa negociação.boa negociação.

 Além  Além do do mais, mais, ao ao optar optar pelo pelo emprego emprego da da negociação até negociação até as as últimasúltimas
consequências, os responsáveis pelo gerenciamento da crise estarãoconsequências, os responsáveis pelo gerenciamento da crise estarão
escolhendo não somente a alternativa mais segura, mas também aquelaescolhendo não somente a alternativa mais segura, mas também aquela
que é aprovada e que é aprovada e ansiada pela maioria absoluta dos mansiada pela maioria absoluta dos mais interessadoais interessados nas na
solução do evento, que são os reféns, cujas vidas estão em jogo e sesolução do evento, que são os reféns, cujas vidas estão em jogo e se
pretende preservar.pretende preservar.



NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO EMEM OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS POLICIAISPOLICIAIS DEDE ALTAALTA COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

5555

Pesquisa de opinião realizada pela revistaPesquisa de opinião realizada pela revista TimeTime nos EUA, em agostonos EUA, em agosto
de 1989, revela, entre outros dados, o de 1989, revela, entre outros dados, o seguinte:seguinte:

Pessoas favoráveis à negociação: 58%Pessoas favoráveis à negociação: 58%
Pessoas contrárias à negociação: 39%Pessoas contrárias à negociação: 39%
Pessoas favoráveis ao pagamento de Pessoas favoráveis ao pagamento de resgate: 76%resgate: 76%
Pessoas contrárias ao pagamento de Pessoas contrárias ao pagamento de resgate: 19%resgate: 19%

Quanto ao envio de grupos de resgate, mesmo que isso resultasseQuanto ao envio de grupos de resgate, mesmo que isso resultasse
na eventual perda de vidas, o na eventual perda de vidas, o resultado da referida pesquisa foi este:resultado da referida pesquisa foi este:

Favoráveis: 40%Favoráveis: 40%
Contrários: 50%Contrários: 50%

Nessas condições, sendo a negociação a alternativa preferida pelaNessas condições, sendo a negociação a alternativa preferida pela
maioria dos virtuais reféns e vítimas de eventos críticos, como deixar demaioria dos virtuais reféns e vítimas de eventos críticos, como deixar de
adotá-la prioritariamente, principalmente quando se recorda que oadotá-la prioritariamente, principalmente quando se recorda que o
objetivo maior do gerenciamento de crises é preservar vidas?objetivo maior do gerenciamento de crises é preservar vidas?

Neste momento, tem-se como objetivo específico estudar aNeste momento, tem-se como objetivo específico estudar a
negociação. A negociação é uma tarefa árdua e complexa. O policialnegociação. A negociação é uma tarefa árdua e complexa. O policial
federal e negociador Ângelo Salignac, em frase muito feliz, afirmou certafederal e negociador Ângelo Salignac, em frase muito feliz, afirmou certa
vez que "negociar é trazer as vez que "negociar é trazer as pessoas de volta à realidade."pessoas de volta à realidade."

2.2.12.2.1 Objetivos da negociaçãoObjetivos da negociação

 A negociação exige do negoci A negociação exige do negociador um perfil psicológico peculiaador um perfil psicológico peculiar (quer (que
 já  já foi foi objeto objeto de de estudo estudo anteriormente) anteriormente) e e tem tem basicamente basicamente os os seguintesseguintes
objetivos:objetivos:

 Ganhar tempo;Ganhar tempo;
  Abrandar exig Abrandar exigências;ências;
 Colher informações;Colher informações;
 Levar o causador da crise à rendição sem o emprego da força física;Levar o causador da crise à rendição sem o emprego da força física;
 Prover um suporte tático, quando da necessidade de se Prover um suporte tático, quando da necessidade de se empregar asempregar as

demais alternativas táticas.demais alternativas táticas.

Na busca desses objetivos básicos o negociador desenvolve o seuNa busca desses objetivos básicos o negociador desenvolve o seu
trabalho dentro do estilo que for peculiar à sua personalidade e ao sabor trabalho dentro do estilo que for peculiar à sua personalidade e ao sabor 
dos fluxos e refluxos da crise, tendo como únicos balizadores de suados fluxos e refluxos da crise, tendo como únicos balizadores de sua
conduta os critérios de ação mencionados e discutidos. Inexistemconduta os critérios de ação mencionados e discutidos. Inexistem
quaisquer estereótipos ou panaceias que possam ser adotados e quequaisquer estereótipos ou panaceias que possam ser adotados e que
garantam o bom garantam o bom sucesso dessa difícil empreitada.sucesso dessa difícil empreitada.
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2.2.22.2.2 Política governamentalPolítica governamental

É importante ressaltar que existem normas jurídicas que balizam aÉ importante ressaltar que existem normas jurídicas que balizam a
atividade policial e, a maior delas, é a Constituição da Repúblicaatividade policial e, a maior delas, é a Constituição da República
Federativa do Brasil. Portanto, durante o trabalho de proteger o cidadãoFederativa do Brasil. Portanto, durante o trabalho de proteger o cidadão
de bem, devemos observar o que a Magna Carta prevê como direitos ede bem, devemos observar o que a Magna Carta prevê como direitos e
garantias fundamentais, direitos do preso, direitos humanos e até osgarantias fundamentais, direitos do preso, direitos humanos e até os
tratados internacionais dos quais somos signatários. Com égide nessetratados internacionais dos quais somos signatários. Com égide nesse
supedânio jurídico, sugerimos que cada instituição busque normatizar esupedânio jurídico, sugerimos que cada instituição busque normatizar e
regulamentar as ações de seus GATEs, equipes de negociação, etc., atéregulamentar as ações de seus GATEs, equipes de negociação, etc., até
mesmo como forma de dar uma segurança jurídica às ações de seusmesmo como forma de dar uma segurança jurídica às ações de seus
policiais evitando comentários pejorativos, como foram feitos à Políciapoliciais evitando comentários pejorativos, como foram feitos à Polícia
Militar de São Paulo, no caso do sequestro da adolescente Eloá, ocorridoMilitar de São Paulo, no caso do sequestro da adolescente Eloá, ocorrido
em 2008, em Santo André (SP), por não terem usado oem 2008, em Santo André (SP), por não terem usado o sniper sniper : "já usaram: "já usaram
no caso da Adriana Caringe, ocasião em que o atirador era o CB no caso da Adriana Caringe, ocasião em que o atirador era o CB Furlan, eFurlan, e
a refém e o sequestrador morreram com a ma refém e o sequestrador morreram com a mesma munição. Será que nãoesma munição. Será que não
foi medo de acontecer a mesma coisa em Santo André?"foi medo de acontecer a mesma coisa em Santo André?"

O que passaremos a descrever são condutas recomendadas aosO que passaremos a descrever são condutas recomendadas aos
policiais encarregados da crise policial, como forma de balizar suaspoliciais encarregados da crise policial, como forma de balizar suas
ações:ações:

a. a. Nenhuma conceNenhuma concessão que ssão que comprometa a comprometa a segurança dosegurança dos policiais policiais e das e da
população deve ser efetivada.população deve ser efetivada.

b. b. A liberdade dos A liberdade dos agentes não agentes não deverá ser deverá ser objeto de objeto de qualquer tipo dequalquer tipo de
negociação.negociação.

c. c. É É dado/negociaddado/negociado o somente somente os os direitos direitos constitucionaiconstitucionais.s.

d. A gerência da crise é dada pelas normas gerais ditadas pelad. A gerência da crise é dada pelas normas gerais ditadas pela
Constituição Federal, bem como Constituição Federal, bem como pelas leis especiais vigentes.pelas leis especiais vigentes.

e. e. O número de O número de negociadonegociadores numa crires numa crise não se não deve nundeve nunca ser ica ser inferior anferior a
dois, sendo o ideal que sejam três ou quatro. E há razões para isso.dois, sendo o ideal que sejam três ou quatro. E há razões para isso.
Primeiramente, em virtude da necessidade de se substituir oPrimeiramente, em virtude da necessidade de se substituir o
negociador, quando a crise se protrair demasiadamente no tempo.negociador, quando a crise se protrair demasiadamente no tempo.
Sabe-se, por experiência, que as crises são fenômenos de longaSabe-se, por experiência, que as crises são fenômenos de longa
duração, sendo bem raras aquelas que se solucionam em menos deduração, sendo bem raras aquelas que se solucionam em menos de
doze horas. O mais comum é que durem entre dois e cinco dias. Ora,doze horas. O mais comum é que durem entre dois e cinco dias. Ora,
não há ser humano que consiga ficar ininterruptamente trabalhandonão há ser humano que consiga ficar ininterruptamente trabalhando
por tão longo lapso de tempo, mormente numa mpor tão longo lapso de tempo, mormente numa missão tão estressanteissão tão estressante
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como a de negociador. Havendo mais de um negociador disponível, écomo a de negociador. Havendo mais de um negociador disponível, é
possível se dar uma continuidade ao trabalho, mediante a realizaçãopossível se dar uma continuidade ao trabalho, mediante a realização
de escalas ou rodízios, ao longo da crise. Outro motivo é a precauçãode escalas ou rodízios, ao longo da crise. Outro motivo é a precaução
que deve haver em face da possibilidade de o negociador seque deve haver em face da possibilidade de o negociador se
desentender com os causadores do evento crítico, ou mesmo perder adesentender com os causadores do evento crítico, ou mesmo perder a
confiança desses. Nessas hipóteses, a negociação se inviabiliza comconfiança desses. Nessas hipóteses, a negociação se inviabiliza com
aquele negociador, sendo imprescindível a sua substituição.aquele negociador, sendo imprescindível a sua substituição.

f. f. Troca de Troca de reféns reféns ou seu ou seu retorno retorno após já após já terem sidterem sido libero libertados sãotados são
ideias hoje inteiramente repudiadas, seja devido a razões morais ouideias hoje inteiramente repudiadas, seja devido a razões morais ou
éticas, seja pelo fato de éticas, seja pelo fato de que tais ações interferem no que tais ações interferem no desenvolvimentodesenvolvimento
da chamada "Síndrome de Estocolmo", de que falaremos maisda chamada "Síndrome de Estocolmo", de que falaremos mais
adiante. O fato é que nem a polícia nem a família podem determinar aadiante. O fato é que nem a polícia nem a família podem determinar a
troca de uma pessoa por outra e nem o retorno de quem já foratroca de uma pessoa por outra e nem o retorno de quem já fora
libertado, pois as equipes técnicas não trabalham com nomes e simlibertado, pois as equipes técnicas não trabalham com nomes e sim
com vidas, ou seja, um refém é uma vida a ser negociada, dois refénscom vidas, ou seja, um refém é uma vida a ser negociada, dois reféns
são duas vidas, e assim por adiante. Logo, não podemos dizer qualsão duas vidas, e assim por adiante. Logo, não podemos dizer qual
vida é mais importante a ponto de arriscá-la introduzindo-a,vida é mais importante a ponto de arriscá-la introduzindo-a,
substituindo-a por outra ou retornando-a ao cativeiro com osubstituindo-a por outra ou retornando-a ao cativeiro com o
sequestrador. Em Minas Gerais já tivemos esse incidente em umasequestrador. Em Minas Gerais já tivemos esse incidente em uma
ocorrência na qual a Capitã Luciene, refém originária, fora trocadaocorrência na qual a Capitã Luciene, refém originária, fora trocada
pelo Tenente Coronel Edgar e que encerrou-se com a morte dopelo Tenente Coronel Edgar e que encerrou-se com a morte do
Tenente Maurício (outro refém). Recentemente, no Estado de SãoTenente Maurício (outro refém). Recentemente, no Estado de São
Paulo, houve uma falha na estratégia do GATE e uma das reféns quePaulo, houve uma falha na estratégia do GATE e uma das reféns que

 já  já havia havia sido sido libertada libertada voltou voltou à à cena cena para para parlamentar parlamentar com com oo
sequestrador e, movida pela "Síndrome de Estocolmo" ou "desequestrador e, movida pela "Síndrome de Estocolmo" ou "de
Hollywood", retornou ao cativeiro, tornando-se novamente refém. NãoHollywood", retornou ao cativeiro, tornando-se novamente refém. Não
precisamos dizer o quanto a PM paulista foi criticada, pois, além doprecisamos dizer o quanto a PM paulista foi criticada, pois, além do
erro tático, a mencionada refém foi baleada no rosto e só não morreuerro tático, a mencionada refém foi baleada no rosto e só não morreu
por um acaso circunstancial. Tal fato está estampado nas imagens apor um acaso circunstancial. Tal fato está estampado nas imagens a
seguir:seguir:
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Matéria extraída do jornalMatéria extraída do jornal Estado de Minas Estado de Minas , datado de 19 de outubro de 2008., datado de 19 de outubro de 2008.
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Matéria extraída do jornalMatéria extraída do jornal O TeO Tempmp o o , datado de 18 de outubro de 2008., datado de 18 de outubro de 2008.

g. g. Outra Outra recomendação recomendação é estritamenté estritamente relace relacionada aoionada aos critérios s critérios de açãde açãoo
dos quais tratamos e que preconiza que toda e qualquer exigênciados quais tratamos e que preconiza que toda e qualquer exigência
que contribua para a exacerbação do grau de risco da crise não deve,que contribua para a exacerbação do grau de risco da crise não deve,
sob hipótese alguma, ser atendida. Os fundamentos dessasob hipótese alguma, ser atendida. Os fundamentos dessa
recomendação são óbvios. Se a negociação visa buscar uma soluçãorecomendação são óbvios. Se a negociação visa buscar uma solução
aceitável para a crise, atenuando-lhe a gravidade e aparando asaceitável para a crise, atenuando-lhe a gravidade e aparando as
arestas entre os causadores do evento e as autoridades policiais, éarestas entre os causadores do evento e as autoridades policiais, é
inteiramente ilógico o atendimento de uma exigência que somente vaiinteiramente ilógico o atendimento de uma exigência que somente vai
contribuir para a piora do problema, como é o caso da entrega decontribuir para a piora do problema, como é o caso da entrega de
armas aos bandidos. Um incidente ocorrido em Betim (MG), em 1990,armas aos bandidos. Um incidente ocorrido em Betim (MG), em 1990,
envolvendo a Polícia Militar deste Estado, bem demonstra o acertoenvolvendo a Polícia Militar deste Estado, bem demonstra o acerto
desta recomendação doutrinária. Pressionada por alguns bandidosdesta recomendação doutrinária. Pressionada por alguns bandidos
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que haviam escapado de um presídio mediante a tomada de reféns, aque haviam escapado de um presídio mediante a tomada de reféns, a
PMMG concordou em lhes entregar um carro-forte e trêsPMMG concordou em lhes entregar um carro-forte e três
submetralhadoras por eles exigidos (mesma ocorrência na qual asubmetralhadoras por eles exigidos (mesma ocorrência na qual a
Capitã Luciene fora substituída pelo Tenente Coronel Edgar). ComoCapitã Luciene fora substituída pelo Tenente Coronel Edgar). Como
resultado desse desatino, todo o Brasil assistiu, pela televisão, osresultado desse desatino, todo o Brasil assistiu, pela televisão, os
bandidos receberem as referidas armas e as experimentarem numabandidos receberem as referidas armas e as experimentarem numa
rua, em pleno centro da cidade, dando rajadas para o ar. Pode-serua, em pleno centro da cidade, dando rajadas para o ar. Pode-se
plenamente imaginar o risco e a responsabilidade assumidos pelosplenamente imaginar o risco e a responsabilidade assumidos pelos
tomadores de decisão da PMMG ao permitirem a entrega daquelastomadores de decisão da PMMG ao permitirem a entrega daquelas
armas aos perpetradores, contribuindo, assim, para o aumento daarmas aos perpetradores, contribuindo, assim, para o aumento da
letalidade do evento. Aquelas mesmas armas, que mais tarde foramletalidade do evento. Aquelas mesmas armas, que mais tarde foram
utilizadas dentro do carro-forte para matar o Tenente Maurício,utilizadas dentro do carro-forte para matar o Tenente Maurício,
poderiam perfeitamente, num gesto tresloucado dos malfeitores,poderiam perfeitamente, num gesto tresloucado dos malfeitores,
terem sido utilizadas para metralhar os transeuntes no centro deterem sido utilizadas para metralhar os transeuntes no centro de
Betim, na ocasião em que eram testadas. E se isso houvesseBetim, na ocasião em que eram testadas. E se isso houvesse
ocorrido? Como ficaria a PMMG perante a população, ao ser ocorrido? Como ficaria a PMMG perante a população, ao ser 
verificado que as armas utilizadas para ferir e matar pessoasverificado que as armas utilizadas para ferir e matar pessoas
inocentes haviam sido fornecidas por aquela corporação, comoinocentes haviam sido fornecidas por aquela corporação, como
resultado de uma noção equivocada de negociação? Portanto, é maisresultado de uma noção equivocada de negociação? Portanto, é mais
do que procedente essa recomendação doutrinária. Se osdo que procedente essa recomendação doutrinária. Se os
perpetradores tiverem que matar inocentes, que os matem com asperpetradores tiverem que matar inocentes, que os matem com as
armas de que dispuserem, nunca com armas que lhes tenham sidoarmas de que dispuserem, nunca com armas que lhes tenham sido
fornecidas pela polícia.fornecidas pela polícia.

2.2.32.2.3 Táticas de negociaçãoTáticas de negociação

 Além das recomenda Além das recomendações sugeridas, a douções sugeridas, a doutrina de gerenciatrina de gerenciamento demento de
crises ensina algumas táticas de negociação, que consistem em regrascrises ensina algumas táticas de negociação, que consistem em regras
básicas destinadas a orientar o negociador em sua mbásicas destinadas a orientar o negociador em sua missão, otimizando osissão, otimizando os
resultados a serem obtidos.resultados a serem obtidos.

Dwayne Fuselier e Gary Noesner apontam quinze regras básicasDwayne Fuselier e Gary Noesner apontam quinze regras básicas
que devem ser observadas por que devem ser observadas por todo negociador. Essas regras básicas, detodo negociador. Essas regras básicas, de
caráter sugestivo e tradicionalmente observado por algumas dascaráter sugestivo e tradicionalmente observado por algumas das
principais organizações policiais do mundo no desempenho de missõesprincipais organizações policiais do mundo no desempenho de missões
de negociação, são as segde negociação, são as seguintes:uintes:
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1.1. Estabilize e contenha a situaçãoEstabilize e contenha a situação

O negociador tem um O negociador tem um decisivo papel na estabilização do evento crítico,decisivo papel na estabilização do evento crítico,
devendo empenhar-se no arrefecimento do ânimo dos perpetradores,devendo empenhar-se no arrefecimento do ânimo dos perpetradores,
procurando lhes dar a sensação psicológica de que têm o controle daprocurando lhes dar a sensação psicológica de que têm o controle da
situação. Isso evita violências desnecessárias contra os reféns, quasesituação. Isso evita violências desnecessárias contra os reféns, quase
sempre causadas pela falta de domínio da situação experimentada pelossempre causadas pela falta de domínio da situação experimentada pelos
perpetradoperpetradores nos res nos primeiros momentos da primeiros momentos da crise.crise.

2.2. Escolha a ocasião correta para fazer contatoEscolha a ocasião correta para fazer contato

 A  A crônica crônica policial policial registra registra casos casos de de negociadorenegociadores s apressadosapressados, , queque
foram recebidos a tiros pelos causadores do evento crítico. Por foram recebidos a tiros pelos causadores do evento crítico. Por isso, deveisso, deve
-se aguardar o momento próprio para o início das negociações, quase-se aguardar o momento próprio para o início das negociações, quase
sempre resultado de uma iniciativa dos próprios perpetradores.sempre resultado de uma iniciativa dos próprios perpetradores.

3.3. Procure ganhar tempoProcure ganhar tempo

 Aliás,  Aliás, este este é é também também um um dos dos objetivos objetivos da da negociação. negociação. Quanto Quanto maismais
prolongada for uma crise, mais amadurecido ficará o processo decisório,prolongada for uma crise, mais amadurecido ficará o processo decisório,
evitando-se soluções precipitadas e que representam perigo para osevitando-se soluções precipitadas e que representam perigo para os
reféns. O tempo também é o maior consolidador daquela proteçãoreféns. O tempo também é o maior consolidador daquela proteção
psicológica que favorece os reféns, denominada de "Síndrome depsicológica que favorece os reféns, denominada de "Síndrome de
Estocolmo", que será objeto de abordagem.Estocolmo", que será objeto de abordagem.

4.4. Deixe o indivíduo falar: é mais importante ser um bom ouvinte do queDeixe o indivíduo falar: é mais importante ser um bom ouvinte do que
um bom um bom conversadconversador or 

Um bom negociador é um bom Um bom negociador é um bom ouvinte. É muito mais importante deixar ouvinte. É muito mais importante deixar 
o perpetrador falar, porque isso não somente o ajuda o perpetrador falar, porque isso não somente o ajuda a reduzir seu estadoa reduzir seu estado
de ansiedade, como o propicia a revelar fatos e dados que podem ser de ansiedade, como o propicia a revelar fatos e dados que podem ser 
preciosos elementos de informação. Além disso, enquanto o indivíduopreciosos elementos de informação. Além disso, enquanto o indivíduo
fala, o negociador está ganhando tempo e evitando que o perpetrador fala, o negociador está ganhando tempo e evitando que o perpetrador 
fique fazendo coisas indesejáveis, como, por exemplo, molestando osfique fazendo coisas indesejáveis, como, por exemplo, molestando os
reféns.reféns.

5.5. Não ofereça nada ao indivíduoNão ofereça nada ao indivíduo

Embora possa parecer um gesto de boa vontade, isso prejudica asEmbora possa parecer um gesto de boa vontade, isso prejudica as
negociações, pois coloca as autoridades numa situação psicológica denegociações, pois coloca as autoridades numa situação psicológica de
inferioridade perante o perpetrador, dando-lhe a falsa impressão de queinferioridade perante o perpetrador, dando-lhe a falsa impressão de que
elas estão dispostas a ceder a tudo para que ele solte os reféns. Nessaelas estão dispostas a ceder a tudo para que ele solte os reféns. Nessa
recomendação está, evidentemente, subentendida a prodigalidade norecomendação está, evidentemente, subentendida a prodigalidade no
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atendimento de qualquer exigência. Assim, por exemplo, se atendimento de qualquer exigência. Assim, por exemplo, se o perpetrador o perpetrador 
pede um maço de cigarros, não se lhe deve entregar logo um pacote compede um maço de cigarros, não se lhe deve entregar logo um pacote com
dez maços, e se pede um pouco d'água para beber, não se vai lhedez maços, e se pede um pouco d'água para beber, não se vai lhe
entregar, de cara, um garrafão cheio, com cinco ou dez litros. Essa táticaentregar, de cara, um garrafão cheio, com cinco ou dez litros. Essa tática
é muito importante porque cada aproximação do ponto críticoé muito importante porque cada aproximação do ponto crítico
corresponde a uma oportunidade de levantamento da situação existentecorresponde a uma oportunidade de levantamento da situação existente
no seu interior.no seu interior.

6.6. Evite dirigir a sua atenção às vítimas com muita frequência e não asEvite dirigir a sua atenção às vítimas com muita frequência e não as
chame de refénschame de reféns

 Ao  Ao dirigir, dirigir, com com muita muita frequência, frequência, a a sua sua atenção atenção para para as as vítimas, vítimas, oo
negociador poderá fazer com que os causadores da crise acreditem ter negociador poderá fazer com que os causadores da crise acreditem ter 
mais poder em mãos do que realmente têm. Nessas condições, a palavramais poder em mãos do que realmente têm. Nessas condições, a palavra
"reféns" deve ser considerada como um tabu, e ao se referir àquelas"reféns" deve ser considerada como um tabu, e ao se referir àquelas
pessoas, nas conversações com os sequestradores, o negociador devepessoas, nas conversações com os sequestradores, o negociador deve
utilizar expressões eufêmicas, como "as pessoas que estão com você",utilizar expressões eufêmicas, como "as pessoas que estão com você",
"os funcionários do banco", "os homens e m"os funcionários do banco", "os homens e mulheres que estão aí", etc.ulheres que estão aí", etc.

7.7. Seja tão honesto quanto possível e evite truquesSeja tão honesto quanto possível e evite truques

 A  A confiança confiança mútua mútua entre entre os os causadores causadores da da crise crise e e o o negociador negociador éé
fundamental para o bom êxito da fundamental para o bom êxito da negociação. Para que essa confiança senegociação. Para que essa confiança se
estabeleça, o negociador deve, desde os primeiros contatos com oestabeleça, o negociador deve, desde os primeiros contatos com o
perpetrador, estabelecer um clima de harmonia e sinceridade entreperpetrador, estabelecer um clima de harmonia e sinceridade entre
ambos. Se porventura o infrator desconfiar que o negociador estáambos. Se porventura o infrator desconfiar que o negociador está
mentindo ou procurando enganá-lo, as negociações se tornarãomentindo ou procurando enganá-lo, as negociações se tornarão
praticamente inviáveis, havendo com isso um aumento de risco para ospraticamente inviáveis, havendo com isso um aumento de risco para os
reféns, que poderão sofrer represálias dos perpetradores, que, agindoreféns, que poderão sofrer represálias dos perpetradores, que, agindo
dessa maneira, procurarão mostrar que "não estão ali para brincadeiras."dessa maneira, procurarão mostrar que "não estão ali para brincadeiras."
Se o negociador cair no descrédito dos causadores da crise, deve ser Se o negociador cair no descrédito dos causadores da crise, deve ser 
substituído em substituído em definitivo.definitivo.

8.8. Nunca deixe de atender qualquer exigência, por menor que sejaNunca deixe de atender qualquer exigência, por menor que seja

O indivíduo causador da crise está sob forte tensão emocional. CoisasO indivíduo causador da crise está sob forte tensão emocional. Coisas
que são triviais ou insignificantes para quem está do lado de fora do pontoque são triviais ou insignificantes para quem está do lado de fora do ponto
crítico, podem ser de vital importância para ele. Consequentemente,crítico, podem ser de vital importância para ele. Consequentemente,
solicitações como cigarros, água, papel higiênico, ou quaisquer outrassolicitações como cigarros, água, papel higiênico, ou quaisquer outras
semelhantes não custam ser atendidas e servem para manutenção dosemelhantes não custam ser atendidas e servem para manutenção do
bom relacionamento com o negociador, além de serem um bom pretextobom relacionamento com o negociador, além de serem um bom pretexto
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para se ganhar tempo, mas lembre-se da barganha através do ganha-para se ganhar tempo, mas lembre-se da barganha através do ganha-
ganha.ganha.

9.9. Nunca diga "não" no sentido de negaçãoNunca diga "não" no sentido de negação

Por mais absurda ou exagerada que seja uma exigência do elementoPor mais absurda ou exagerada que seja uma exigência do elemento
causador da crise, o negociador nunca deve responder diretamente comcausador da crise, o negociador nunca deve responder diretamente com
umum não.não. Essa resposta seca e direta pode provocar uma reação violentaEssa resposta seca e direta pode provocar uma reação violenta
do indivíduo, existindo inclusive registros de casos em que osdo indivíduo, existindo inclusive registros de casos em que os
negociadorenegociadores, após s, após proferirem a negativa, receberam com proferirem a negativa, receberam com represália tirosrepresália tiros
nas pernas ou até mnas pernas ou até mesmo fatais.esmo fatais. Essa regra, contudo, não significa que oEssa regra, contudo, não significa que o
negociador vá dizer sim. Negociar não é capitular. O negociador podenegociador vá dizer sim. Negociar não é capitular. O negociador pode
perfeitamente responder que entendeu e anotou a exigência e que iráperfeitamente responder que entendeu e anotou a exigência e que irá
repassá-la para os demais policiais para saber o repassá-la para os demais policiais para saber o que eles decidirão.que eles decidirão. EssaEssa
tática demonstrará a boa vontade do negociador, que poderá até ser tática demonstrará a boa vontade do negociador, que poderá até ser vistovisto
pelos perpetradores como seu intercessor junto às pelos perpetradores como seu intercessor junto às demais autoridades.demais autoridades.

10.10. Procure abrandar as Procure abrandar as exigênciasexigências

Esse é outro objetivo básico da negociação. Se o causador da criseEsse é outro objetivo básico da negociação. Se o causador da crise
exigisse mundos e fundos e fosse atendido na hora, não haveriaexigisse mundos e fundos e fosse atendido na hora, não haveria
necessidade de negociação nem de gerenciamento de crises. Anecessidade de negociação nem de gerenciamento de crises. A
negociação existe para, entre outras coisas, tornar as exigênciasnegociação existe para, entre outras coisas, tornar as exigências
razoáveis. O abrandamento das exigências pode ser paulatino, a razoáveis. O abrandamento das exigências pode ser paulatino, a começar começar 
pelo prazo. Assim, algo que é exigido para dentro de uma hora, pode ser pelo prazo. Assim, algo que é exigido para dentro de uma hora, pode ser 
prometido para duas ou três horas, sob a alegação de uma dificuldadeprometido para duas ou três horas, sob a alegação de uma dificuldade
qualquer. Lembre-se que os perpetradores estão isolados do mundo e,qualquer. Lembre-se que os perpetradores estão isolados do mundo e,
por essa razão, não têm condições de avaliar se o argumento ou pretextopor essa razão, não têm condições de avaliar se o argumento ou pretexto
alegados para a demora tem alegados para a demora tem ou não fundamento.ou não fundamento.

11.11. Nunca estabeleça um prazo fatal e procure não aceitar Nunca estabeleça um prazo fatal e procure não aceitar umum

O negociador não deve nunca prometer que as O negociador não deve nunca prometer que as exigências ou pedidosexigências ou pedidos
serão atendidos dentro de determinado limite de tempo (por exemplo: queserão atendidos dentro de determinado limite de tempo (por exemplo: que
a garrafa d'água gelada ou a pizza solicitadas serão entregues dentro dea garrafa d'água gelada ou a pizza solicitadas serão entregues dentro de
dez minutos). Essa fixação de prazo oferece duas desvantagens. Adez minutos). Essa fixação de prazo oferece duas desvantagens. A
primeira é que, se por qualquer razão o prazo não vier a ser atendido,primeira é que, se por qualquer razão o prazo não vier a ser atendido,
isso poderá causar desconfiança do perpetrador na palavra doisso poderá causar desconfiança do perpetrador na palavra do
negociador. A segunda é que, ao estabelecer ou aceitar um prazo fatal, onegociador. A segunda é que, ao estabelecer ou aceitar um prazo fatal, o
negociador está traindo um dos objetivos da negociação que é ganhar negociador está traindo um dos objetivos da negociação que é ganhar 
tempo.tempo.
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12.12. Não faça sugestões alternativasNão faça sugestões alternativas

Se determinada exigência não for possível ser atendida, o negociador Se determinada exigência não for possível ser atendida, o negociador 
não deve fazer uma sugestão alternativa, salvo se ela tiver a anuência donão deve fazer uma sugestão alternativa, salvo se ela tiver a anuência do
gerente da crise. Tal cautela evita que o perpetrador tenha uma imagemgerente da crise. Tal cautela evita que o perpetrador tenha uma imagem
do negociador como alguém inteiramente impotente ou irresponsável.do negociador como alguém inteiramente impotente ou irresponsável.
Quem oferece alternativas é porque tem Quem oferece alternativas é porque tem condiçõecondições de atendê-las.s de atendê-las.

13.13. Não envolva pessoas não-policiais no Não envolva pessoas não-policiais no processo de negociaçãoprocesso de negociação

 A  A negociação, negociação, como como integrante integrante do do processo processo de de gerenciamento gerenciamento dede
crises, é assunto policial, não sendo recomendável a interferência decrises, é assunto policial, não sendo recomendável a interferência de
terceiros. Acerca desse assunto já falamos no item 2.1.4. Exceções aterceiros. Acerca desse assunto já falamos no item 2.1.4. Exceções a
esta regra serão estudadas mais adiante.esta regra serão estudadas mais adiante.

14.14. Não permita qualquer troca ou retorno de reféns já Não permita qualquer troca ou retorno de reféns já libertadoslibertados

Em uma negociação, não permita a troca de reféns ou seu retorno aoEm uma negociação, não permita a troca de reféns ou seu retorno ao
cativeiro após já terem sido libertados, principalmente não troque umcativeiro após já terem sido libertados, principalmente não troque um
negociador por refém ou permita que um refém já solto volte ao pontonegociador por refém ou permita que um refém já solto volte ao ponto
crítico para assumir a negociação. Trata-se de uma das trêscrítico para assumir a negociação. Trata-se de uma das três
recomendações doutrinárias básicas acerca da negociação. A troca derecomendações doutrinárias básicas acerca da negociação. A troca de
reféns em nada contribui para a solução definitiva do evento crítico,reféns em nada contribui para a solução definitiva do evento crítico,
acarretando sérios questionamentos de ordem ética e moral, além deacarretando sérios questionamentos de ordem ética e moral, além de
proporcionar um aumento da tensão no interior do ponto crítico, devido àproporcionar um aumento da tensão no interior do ponto crítico, devido à
quebra da proteção psicológica conferida pela chamada "Síndrome dequebra da proteção psicológica conferida pela chamada "Síndrome de
Estocolmo", da qual falaremos adiante. Na matéria abaixo, um exemploEstocolmo", da qual falaremos adiante. Na matéria abaixo, um exemplo
de erro tático que permitiu o retorno de uma refém de erro tático que permitiu o retorno de uma refém ao cativeiro e culminouao cativeiro e culminou
no seu baleamento.no seu baleamento.
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Matéria extraída do jornalMatéria extraída do jornal SuSupper Ner Nootítícici a a , datado de 4 de novembro de, datado de 4 de novembro de 2008.2008.

15.15. Evite negociação cara a cara sem Evite negociação cara a cara sem uma proteção físicauma proteção física

É um risco que deve ser evitado, pois além de não trazer nenhumÉ um risco que deve ser evitado, pois além de não trazer nenhum
beneficio prático à negociação, expõe o negociador a ser atacado debeneficio prático à negociação, expõe o negociador a ser atacado de
surpresa e passar também à surpresa e passar também à condição de refém. Os condição de refém. Os perpetrperpetradores podemadores podem
perfeitamente querer correr o risco de capturar o negociador para ter umperfeitamente querer correr o risco de capturar o negociador para ter um
trunfo mais valioso nas suas negociações com a polícia. Assim sendo, étrunfo mais valioso nas suas negociações com a polícia. Assim sendo, é
sempre aconselhável manter uma distância de segurança, que vai variar sempre aconselhável manter uma distância de segurança, que vai variar 
de acordo com a geografia do local da crise e com os causadores dade acordo com a geografia do local da crise e com os causadores da
crise. O negociador não deve nunca ultrapassar essa "marca do pênalti",crise. O negociador não deve nunca ultrapassar essa "marca do pênalti",
principalmente se estiver posicionado no mesmo plano de terreno que osprincipalmente se estiver posicionado no mesmo plano de terreno que os
perpetradoperpetradores ou res ou não existir qualquer obstáculo físico que o não existir qualquer obstáculo físico que o separe deles.separe deles.
Sugerimos uma proteção do tipo vidro blindado transparente para que oSugerimos uma proteção do tipo vidro blindado transparente para que o
negociador possa ver e ser visto (poder fazer leitura corporal) e, aonegociador possa ver e ser visto (poder fazer leitura corporal) e, ao
mesmo tempo, estar protegido contra um possível disparo feito pelomesmo tempo, estar protegido contra um possível disparo feito pelo
sequestrador.sequestrador.
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 Além das técnica Além das técnicas já mencionadas, s já mencionadas, ainda sugerimos:ainda sugerimos:

 Escolha o melhor momento para fazer o Escolha o melhor momento para fazer o contato;contato;
 Estabilize o ambiente reduzindo o Estabilize o ambiente reduzindo o estresse;estresse;
 Colha o máximo Colha o máximo de informações sobre o fato gerador da crise;de informações sobre o fato gerador da crise;
  Afaste idei Afaste ideias de dor, morte, sofrias de dor, morte, sofrimento e angústiamento e angústia;;
 Não ofereça nada ao indivíduo, deixe que ele peça para poder Não ofereça nada ao indivíduo, deixe que ele peça para poder 

realizar realizar trocas/bargantrocas/barganhas;has;
 Evite falsas promessas, truques e Evite falsas promessas, truques e blefes;blefes;
 Busque abrandar as Busque abrandar as exigências;exigências;
 Invente estórias para justificar barulhos e Invente estórias para justificar barulhos e ruídos;ruídos;
 Reduza o estresse com aproximação de ideias dos negociadoresReduza o estresse com aproximação de ideias dos negociadores

aos causadores de crise;aos causadores de crise;
 Identifique-se como policial e interlocutor pacífico;Identifique-se como policial e interlocutor pacífico;
  Arranje  Arranje tarefas tarefas para para ocupar ocupar os os sequestradores, sequestradores, evitando evitando crueldadecrueldade

com os reféns;com os reféns;
 Evite dar muita atenção aos reféns e não utilize a palavra “refém”.Evite dar muita atenção aos reféns e não utilize a palavra “refém”.

Sempre que possível, trate as vítimas pelo nome, bem como oSempre que possível, trate as vítimas pelo nome, bem como o
causador da crise;causador da crise;

 Nunca barganhar fuga, fornecer armas, drogas, munição, coletes aNunca barganhar fuga, fornecer armas, drogas, munição, coletes a
prova de balas, etc.;prova de balas, etc.;

 Estar atento para o desenvolvimento dos planos de açãoEstar atento para o desenvolvimento dos planos de ação
preparados pelo comando da operação.preparados pelo comando da operação.

 Não ministrar drogas em alimentos e nem correr riscosNão ministrar drogas em alimentos e nem correr riscos
desnecessários.desnecessários.

2.2.42.2.4 Síndrome de EstocolmoSíndrome de Estocolmo

Segundo o Capitão Frank Bolz, do Departamento de Polícia de NovaSegundo o Capitão Frank Bolz, do Departamento de Polícia de Nova
Iorque, essa síndrome nada mais é do que "um mecanismo de tolerância,Iorque, essa síndrome nada mais é do que "um mecanismo de tolerância,
tão involuntário quanto respirar tão involuntário quanto respirar ." ."   Ainda  Ainda segundo segundo o o mesmo mesmo autor, autor, aa
expressão "Síndrome de Estocolmo" foi criada pelo Dr. Harveyexpressão "Síndrome de Estocolmo" foi criada pelo Dr. Harvey
Schlossberg, um detetive policial que mais tarde se tornou psicólogoSchlossberg, um detetive policial que mais tarde se tornou psicólogo
clínico.clínico.

Tal denominação decorreu, segundo Frank Bolz, de uma criseTal denominação decorreu, segundo Frank Bolz, de uma crise
ocorrida em Estocolmo, na Suécia.ocorrida em Estocolmo, na Suécia. Um elemento armado entrou noUm elemento armado entrou no
Banco de Crédito de Estocolmo e tentou praticar um roubo. Com aBanco de Crédito de Estocolmo e tentou praticar um roubo. Com a
chegada da polícia, o assaltante tomou três mulheres e um homem comochegada da polícia, o assaltante tomou três mulheres e um homem como
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reféns e entrou com eles na caixa-forte do banco, exigindo da polícia quereféns e entrou com eles na caixa-forte do banco, exigindo da polícia que
trouxesse ao local um antigo cúmplice seu, que se encontrava na prisão.trouxesse ao local um antigo cúmplice seu, que se encontrava na prisão.

 Atendido nes Atendido nessa exigência, o assaltsa exigência, o assaltante e seu companheiante e seu companheiro mantiveram osro mantiveram os
reféns em seu poder durante seis dias, no reféns em seu poder durante seis dias, no interior da caixa-forte, tendo aointerior da caixa-forte, tendo ao
final desse tempo se final desse tempo se entregado sem qualquer resistência.entregado sem qualquer resistência.

 Ao  Ao saírem saírem da da caixa-forte, caixa-forte, os os quatro quatro reféns reféns usaram usaram seus seus própriospróprios
corpos como escudos para protegerem os dois criminosos de qualquer corpos como escudos para protegerem os dois criminosos de qualquer 
tiro da polícia, ao mesmo tempo em que pediram aos policiais para nãotiro da polícia, ao mesmo tempo em que pediram aos policiais para não
atirarem. Mais tarde, ao ser entrevistada pela mídia, uma das jovens queatirarem. Mais tarde, ao ser entrevistada pela mídia, uma das jovens que
estivera como refém expressou sentimentos de muita simpatia para comestivera como refém expressou sentimentos de muita simpatia para com
um dos sequestradores, chegando a dizer que um dos sequestradores, chegando a dizer que esperaria até o dia que esperaria até o dia que eleele
saísse da cadeia para se casarem.saísse da cadeia para se casarem.

Muitas pessoas ficaram chocadas ao ouvirem isso, chegando mesmoMuitas pessoas ficaram chocadas ao ouvirem isso, chegando mesmo
a imaginar que tivesse havido algum envolvimento sexual entre aquelaa imaginar que tivesse havido algum envolvimento sexual entre aquela
moça e o criminoso, durante o tempo em que ficaram confinados nomoça e o criminoso, durante o tempo em que ficaram confinados no
interior da caixa-forte. Mas, na verdade, não ocorrera nenhum contatointerior da caixa-forte. Mas, na verdade, não ocorrera nenhum contato
sexual ou relacionamento amoroso. Muito pelo contrário. Por váriassexual ou relacionamento amoroso. Muito pelo contrário. Por várias
vezes, durante a crise, o infrator exibira a referida moça, com uma armavezes, durante a crise, o infrator exibira a referida moça, com uma arma
sob o queixo, aos policiais.sob o queixo, aos policiais.

Soube-se também que, a certa altura, ao desconfiarem que a políciaSoube-se também que, a certa altura, ao desconfiarem que a polícia
pretendia jogar gás lacrimogêneo no interior da caixa-forte, os pretendia jogar gás lacrimogêneo no interior da caixa-forte, os assaltanteassaltantess
amarraram os pescoços dos reféns aos puxadores das gavetas de açoamarraram os pescoços dos reféns aos puxadores das gavetas de aço
dos cofres ali existentes. Com isso pretendiam eles responsabilizar ados cofres ali existentes. Com isso pretendiam eles responsabilizar a
polícia por algum virtual enforcamento dos reféns, causado pelo pânicopolícia por algum virtual enforcamento dos reféns, causado pelo pânico
que adviria com o lançamento do gás no interior da caixa-forte.que adviria com o lançamento do gás no interior da caixa-forte.

 Apesar  Apesar de de todas todas essas essas ações ações violentas, violentas, a a jovem jovem desenvolvedesenvolveuu
sentimentos de profunda amizade para com um dos criminosos, fato essesentimentos de profunda amizade para com um dos criminosos, fato esse
que até mesmo ela considerou inexplicável. Havia, portanto, outrasque até mesmo ela considerou inexplicável. Havia, portanto, outras
razões subjacentes que motivaram aquele inesperado sentimento derazões subjacentes que motivaram aquele inesperado sentimento de
amor e simpatia da jovem para com o seu ex-algoz.amor e simpatia da jovem para com o seu ex-algoz.

Com a repetição desses fenômenos em vários outros casosCom a repetição desses fenômenos em vários outros casos
semelhantes, os estudiosos do assunto chegaram à conclusão de que asemelhantes, os estudiosos do assunto chegaram à conclusão de que a
Síndrome de Estocolmo era uma perturbação de ordem psicológica,Síndrome de Estocolmo era uma perturbação de ordem psicológica,
paralela à chamada "transferência", que é o termo que a Psicologia usaparalela à chamada "transferência", que é o termo que a Psicologia usa
para se referir ao relacionamento que se desenvolve entre um paciente epara se referir ao relacionamento que se desenvolve entre um paciente e
o psiquiatra e que permite o psiquiatra e que permite que a terapia tenha sucesso.que a terapia tenha sucesso.
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O paciente precisa acreditar que o médico pode ajudá-lo a fim deO paciente precisa acreditar que o médico pode ajudá-lo a fim de
que o tratamento tenha bom êxito, e como resultado desse esforço, oque o tratamento tenha bom êxito, e como resultado desse esforço, o
paciente desenvolve o fenômeno da "transferência". O psiquiatra paulistapaciente desenvolve o fenômeno da "transferência". O psiquiatra paulista
Luiz Altenfelder, citado pelo Delegado de Polícia Ricardo Lemos Thomé,Luiz Altenfelder, citado pelo Delegado de Polícia Ricardo Lemos Thomé,
diz o seguinte:diz o seguinte:

 A  A Síndrome de Síndrome de Estocolmo é Estocolmo é uma relação uma relação patológica que patológica que se se assemelhaassemelha
muito ao relacionamento mãe e filho. O refém cria uma relação demuito ao relacionamento mãe e filho. O refém cria uma relação de
dependência e vira um bebê. O sequestrador é dono da vida do refém, édependência e vira um bebê. O sequestrador é dono da vida do refém, é
quem diz que hora ele deve comer, dormir e se vestir. Fica passivo equem diz que hora ele deve comer, dormir e se vestir. Fica passivo e
dependente. E isso, de certo modo, é cômodo para ele. Durante umdependente. E isso, de certo modo, é cômodo para ele. Durante um
sequestro, por exemplo, o sequestrado tem ódio e se pudesse mataria osequestro, por exemplo, o sequestrado tem ódio e se pudesse mataria o
seu algoz. Depois de libertado, a coisa muda. Apesar de ser patológica,seu algoz. Depois de libertado, a coisa muda. Apesar de ser patológica,
a Síndrome de Estocolmo não é uma doença e tende a passar.a Síndrome de Estocolmo não é uma doença e tende a passar.
(ALTENFELDER(ALTENFELDER apud apud THOMÉ)THOMÉ)

 As pessoas, quando estão vivendo momentos cruciais, costumam  As pessoas, quando estão vivendo momentos cruciais, costumam sese
apegar a qualquer coisa que lhes indique a saída, e é exatamente issoapegar a qualquer coisa que lhes indique a saída, e é exatamente isso
que ocorre com os reféns e os bandidos. Por ocasião de um eventoque ocorre com os reféns e os bandidos. Por ocasião de um evento
crítico, tanto uns como outros estão sob forte tensão emocional. Por essacrítico, tanto uns como outros estão sob forte tensão emocional. Por essa
razão, os reféns passam conscientemente a desejar que tudo dê certorazão, os reféns passam conscientemente a desejar que tudo dê certo
para os sequestradores, isto é, que eles consigam o dinheiro do resgate,para os sequestradores, isto é, que eles consigam o dinheiro do resgate,
que lhes sejam satisfeitas todas as exigências e que, afinal, possam fugir que lhes sejam satisfeitas todas as exigências e que, afinal, possam fugir 
em paz, deixando os reféns com vida.em paz, deixando os reféns com vida.

Nesse processo mental, os reféns passam a considerar comoNesse processo mental, os reféns passam a considerar como
totalmente indesejável toda e qualquer intervenção policial e,totalmente indesejável toda e qualquer intervenção policial e,
frequentemente, os próprios valores sedimentados ao longo da vidafrequentemente, os próprios valores sedimentados ao longo da vida
costumam ser questionados e até mudados por essas pessoas. Dessacostumam ser questionados e até mudados por essas pessoas. Dessa
ânsia desesperada pelo bom sucesso dos criminosos para a simpatia, aânsia desesperada pelo bom sucesso dos criminosos para a simpatia, a
admiração, e até mesmo o amor ou bemadmiração, e até mesmo o amor ou bem-querer, é um passo.-querer, é um passo.

 A  A Síndrome Síndrome de de EstocolmoEstocolmo  – – hoje uma denominação mundialmentehoje uma denominação mundialmente
consagrada, inserida inclusive em alguns dicionários de uso comum,consagrada, inserida inclusive em alguns dicionários de uso comum,
como é o caso docomo é o caso do Michaelis Chambers Complete English Dictionary Michaelis Chambers Complete English Dictionary 

(1996); do(1996); do Diccionario Didáctico de Español Diccionario Didáctico de Español  (1994), da Editora SM, de(1994), da Editora SM, de
Madri; do italianoMadri; do italiano Vocabolario della Língua ItalianaVocabolario della Língua Italiana (1996), do Professor (1996), do Professor 
Nicola Zingarelli, da Editora Zanichelli, de BolonhaNicola Zingarelli, da Editora Zanichelli, de Bolonha  – – tem-se verificadotem-se verificado
com bastante frequência no Brasil.com bastante frequência no Brasil.

Em 1987, durante um assalto à Agência do Banco Banestado, emEm 1987, durante um assalto à Agência do Banco Banestado, em
Londrina (PR), os assaltantes, com a chegada inopinada da polícia,Londrina (PR), os assaltantes, com a chegada inopinada da polícia,
fizeram como reféns dezenas de pessoas que se encontravam no interior fizeram como reféns dezenas de pessoas que se encontravam no interior 
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do banco. Ao final da crise, que durou quase três dias, os assaltantesdo banco. Ao final da crise, que durou quase três dias, os assaltantes
lograram fugir, levando consigo todo o produto do roubo.lograram fugir, levando consigo todo o produto do roubo.

Todos os reféns liberados sofreram os efeitos da Síndrome deTodos os reféns liberados sofreram os efeitos da Síndrome de
Estocolmo, tendo feito muitos e muitos elogios aos assaltantes,Estocolmo, tendo feito muitos e muitos elogios aos assaltantes,
descrevendo-os sempre como pessoas "muito simpáticas, educadas edescrevendo-os sempre como pessoas "muito simpáticas, educadas e
inteligentes." Um Capitão da PMPR, que juntamente com uma jovem foiinteligentes." Um Capitão da PMPR, que juntamente com uma jovem foi
levado como refém durante a fuga, narrou-nos que, durante o trajeto dalevado como refém durante a fuga, narrou-nos que, durante o trajeto da
fuga, no interior do veículo, a jovem pôs de lado toda a pudicícia efuga, no interior do veículo, a jovem pôs de lado toda a pudicícia e
ofereceu-se a um dos bandidos, dizendo-lhe que se apaixonara por ele eofereceu-se a um dos bandidos, dizendo-lhe que se apaixonara por ele e
que gostaria de fazer amor consigo, ali ou em qualquer outro lugar, poisque gostaria de fazer amor consigo, ali ou em qualquer outro lugar, pois
temia que ele viesse a mtemia que ele viesse a morrer e ela não porrer e ela não pudesse realizar esse desejo.udesse realizar esse desejo.

Em 1990, um ônibus da Empresa Penha que trafegava pela BR-116,Em 1990, um ônibus da Empresa Penha que trafegava pela BR-116,
fazendo a linha Lages-Curitiba, foi tomado por fazendo a linha Lages-Curitiba, foi tomado por dois elementos que haviamdois elementos que haviam
assaltado um banco em Mafra (SC). Com a chegada da polícia, elesassaltado um banco em Mafra (SC). Com a chegada da polícia, eles
agarraram uma jovem, uma mulher e uma criança de colo como reféns. Oagarraram uma jovem, uma mulher e uma criança de colo como reféns. O
ônibus foi finalmente parado e cercado por policiais civis e militares doônibus foi finalmente parado e cercado por policiais civis e militares do
Paraná, em um trevo rodoviário situado no perímetro urbano de Curitiba.Paraná, em um trevo rodoviário situado no perímetro urbano de Curitiba.

 Após  Após três três horas horas de de muita muita tensão tensão e e negociaçãonegociação  – – inclusive com ainclusive com a
ocorrência de um disparo feito por um dos assaltantes contra a pessoa doocorrência de um disparo feito por um dos assaltantes contra a pessoa do
policial negociador policial negociador  – – a polícia conseguiu invadir o ônibus, capturando osa polícia conseguiu invadir o ônibus, capturando os
perpetradores e libertando as duas mulheres e a criança. Minutos apósperpetradores e libertando as duas mulheres e a criança. Minutos após
ser resgatada, a jovem refém, entrevistada por uma rede de televisão,ser resgatada, a jovem refém, entrevistada por uma rede de televisão,
disse aos jornalistas que os assaltantes não queriam fazer mal algum àsdisse aos jornalistas que os assaltantes não queriam fazer mal algum às
três reféns e que "eles três reféns e que "eles eram muito bacanas. Gente fina."eram muito bacanas. Gente fina."

Em junho de 1991, Em junho de 1991, a estudante carioca Flávia de Oliveira Teixeira foia estudante carioca Flávia de Oliveira Teixeira foi
sequestrada na Ilha do Governador (RJ). Libertada após três dias desequestrada na Ilha do Governador (RJ). Libertada após três dias de
cativeiro e mediante o pagamento de milhares de dólares como resgate,cativeiro e mediante o pagamento de milhares de dólares como resgate,
ela apresentou sintomas bastante evidentes de que desenvolveu oela apresentou sintomas bastante evidentes de que desenvolveu o
fenômeno da Síndrome de Estocolmo. Segundo reportagem publicadafenômeno da Síndrome de Estocolmo. Segundo reportagem publicada
numa revista de âmbito nacional, sob o títulonuma revista de âmbito nacional, sob o título Garota carioca se apaixonaGarota carioca se apaixona

 por  por seus seus sequestradoresequestradoress,, a ex-refém não estava revoltada pela violênciaa ex-refém não estava revoltada pela violência
que sofreu e, ao contrário, fez uma defesa apaixonada de seusque sofreu e, ao contrário, fez uma defesa apaixonada de seus
sequestradores, que, segundo ela, eram "gente de bom coração, fruto desequestradores, que, segundo ela, eram "gente de bom coração, fruto de
uma sociedade gananciosauma sociedade gananciosa ." ." 

 A  A referida referida jovem, jovem, segundo segundo a a reportagem, reportagem, desenvoldesenvolveu veu até até umauma
especial relação de carinho para com um dos sequestradores, de nomeespecial relação de carinho para com um dos sequestradores, de nome
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Jorge, que, como ela própria narra, ficou apaixonado e chegou a Jorge, que, como ela própria narra, ficou apaixonado e chegou a se deitar se deitar 
ao seu lado, no tapete, e lhe acariciou seus cabelos, durante o cativeiro.ao seu lado, no tapete, e lhe acariciou seus cabelos, durante o cativeiro.
Segundo ela, foi também esse sequestrador que lhe deu um anel deSegundo ela, foi também esse sequestrador que lhe deu um anel de
prata, que ela agora usa na mão direita e não pretende mais tirar.prata, que ela agora usa na mão direita e não pretende mais tirar.

Essa síndrome, no entanto, não atinge apenas os reféns. TambémEssa síndrome, no entanto, não atinge apenas os reféns. Também
os causadores do evento crítico, pelo fato de serem seres humanosos causadores do evento crítico, pelo fato de serem seres humanos
vivendo um momento crucial, estão sujeitos aos seus efeitos. Para osvivendo um momento crucial, estão sujeitos aos seus efeitos. Para os
perpetradoperpetradores, os reféns sãres, os reféns são a sua o a sua "tábua de salvação", o seu "tábua de salvação", o seu passaportepassaporte
para a liberdade e o grande anteparo que os protegem das balas dapara a liberdade e o grande anteparo que os protegem das balas da
polícia. Nessas condições, é inevitável que eles passem a desenvolver polícia. Nessas condições, é inevitável que eles passem a desenvolver 
sentimentos de proteção, de cuidado, e até de amor e carinho para comsentimentos de proteção, de cuidado, e até de amor e carinho para com
os reféns. Como resultado disso, os reféns passam a gozar de umaos reféns. Como resultado disso, os reféns passam a gozar de uma
proteção psicológica cuja principal consequência é o nãoproteção psicológica cuja principal consequência é o não-cumprimento de-cumprimento de
prazos fatais por parte dos captores. Instalada a síndrome, é quaseprazos fatais por parte dos captores. Instalada a síndrome, é quase
impossível que algum dos reféns venha a ser executado simplesmenteimpossível que algum dos reféns venha a ser executado simplesmente
porque as autoridades não estão atendendo essa ou aquela exigência.porque as autoridades não estão atendendo essa ou aquela exigência.

E a partir de que instante se instala a Síndrome de Estocolmo? AE a partir de que instante se instala a Síndrome de Estocolmo? A
experiência tem demonstrado que o fenômeno leva de 15 a 45 minutosexperiência tem demonstrado que o fenômeno leva de 15 a 45 minutos
para começar a se mpara começar a se manifestar, tendenanifestar, tendendo a crescer e do a crescer e a se sedimentar numa se sedimentar num
determinado patamar, logo nas primeiras horas de evolução. Esse lapsodeterminado patamar, logo nas primeiras horas de evolução. Esse lapso
de 15 a 45 minutos iniciais decorre do fato de que é esse o tempo que osde 15 a 45 minutos iniciais decorre do fato de que é esse o tempo que os
causadores da crise levam para conseguir obter o total controle dacausadores da crise levam para conseguir obter o total controle da
situação no interior do ponto crítico, dominando todos os reféns,situação no interior do ponto crítico, dominando todos os reféns,
posicionando-os da forma mais conveniente e neutralizando possíveisposicionando-os da forma mais conveniente e neutralizando possíveis
reações ou resistências por parte de alguém mreações ou resistências por parte de alguém mais afoito ou desesperado.ais afoito ou desesperado.

 A Síndrome de Esto A Síndrome de Estocolmo é uma constancolmo é uma constante em toda e qualquete em toda e qualquer crise,r crise,
embora apresente graus de intensidade que variam caso a caso, aembora apresente graus de intensidade que variam caso a caso, a
depender dos seguintes fatores:depender dos seguintes fatores:

a. Grau de risco ou ameaça:a. Grau de risco ou ameaça: quanto maior o risco, mais rápida equanto maior o risco, mais rápida e
intensamente se desenvolve a síndrome.intensamente se desenvolve a síndrome.

b. b. Estado Estado de de saúde saúde mental mental dos dos sequestradores:sequestradores: estáestá
comprovado que os psicopatas e os fanáticos religiosos nãocomprovado que os psicopatas e os fanáticos religiosos não
desenvolvem a síndrome, daí a razão da maior letalidade dosdesenvolvem a síndrome, daí a razão da maior letalidade dos
eventos que envolvem esses tipos de elementos.eventos que envolvem esses tipos de elementos.

c. Condicionamento mental das pessoas:c. Condicionamento mental das pessoas: quem quem intencionintencionalmentealmente
se condiciona a não desenvolver a síndrome, geralmente obtémse condiciona a não desenvolver a síndrome, geralmente obtém
êxito nisso.êxito nisso.
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d. A proximidade física entre as pessoas:d. A proximidade física entre as pessoas: quanto mais exíguo for quanto mais exíguo for 
o ambiente onde elas estiverem confinadas, melhor desenvolve oo ambiente onde elas estiverem confinadas, melhor desenvolve o
fenômeno.fenômeno.

 Até  Até mesmo mesmo o o negociadonegociador r é é suscetível suscetível de de ser ser contagiado contagiado por por essaessa
síndrome, sendo comuns os casos de negociadores que se envolveramsíndrome, sendo comuns os casos de negociadores que se envolveram
emocionalmente com os causadores do evento crítico, a tal ponto queemocionalmente com os causadores do evento crítico, a tal ponto que
chegaram a se tornar autênticos advogados de defesa das exigênciaschegaram a se tornar autênticos advogados de defesa das exigências
daqueles e empedernidos adversários da opção de uso de força letal.daqueles e empedernidos adversários da opção de uso de força letal.
Cabe ao gerente da crise o cuidado de diagnosticar a tempo esseCabe ao gerente da crise o cuidado de diagnosticar a tempo esse
contágio e providenciar a imediata substituição do negociador. Pelocontágio e providenciar a imediata substituição do negociador. Pelo
exposto, verifica-se que a troca de reféns é uma ideia que deve ser exposto, verifica-se que a troca de reféns é uma ideia que deve ser 
abolida de plano, pois ela contribui para a quebra da proteção psicológicaabolida de plano, pois ela contribui para a quebra da proteção psicológica
oferecida pela síndrome ora tratada.oferecida pela síndrome ora tratada.

Essa quebra se deve à entrada, no ponto crítico, de umEssa quebra se deve à entrada, no ponto crítico, de um extraneusextraneus,,

isto é, alguém que não estava ali desde os primeiros momentos. Esseisto é, alguém que não estava ali desde os primeiros momentos. Esse
extraneusextraneus passa então a inspirar desconfiança a todos os que ali sepassa então a inspirar desconfiança a todos os que ali se
encontram, por serem desconhecidos os seus planos e intenções aoencontram, por serem desconhecidos os seus planos e intenções ao
aceitar se passar à difícil condição de refém. Não somente os bandidos,aceitar se passar à difícil condição de refém. Não somente os bandidos,
mas também os reféns não costumam aceitar o novato com muitamas também os reféns não costumam aceitar o novato com muita
simpatia, pois geralmente se sentem na condição de preteridos por nãosimpatia, pois geralmente se sentem na condição de preteridos por não
terem sido os escolhidos para serem terem sido os escolhidos para serem trocados.trocados.

 A  A lei lei da sobrevivência da sobrevivência faz faz com com que que cada um cada um dos reféns dos reféns considere aconsidere a
própria vida como a mais importante. A negociação, como vimos, é umprópria vida como a mais importante. A negociação, como vimos, é um
processo que se desenvolve durante todo o curso da crise. Ela é umprocesso que se desenvolve durante todo o curso da crise. Ela é um
fenômeno espontâneo e natural, sendo uma necessidade imperiosa tantofenômeno espontâneo e natural, sendo uma necessidade imperiosa tanto
para as autoridades policiais como para os causadores do evento crítico.para as autoridades policiais como para os causadores do evento crítico.
Esses últimos, particularmente, sentem uma carência absoluta de que oEsses últimos, particularmente, sentem uma carência absoluta de que o
processo de negociação não tenha solução processo de negociação não tenha solução de continuidade.de continuidade.

Somente para exemplificar, durante a rebelião de presos ocorrida noSomente para exemplificar, durante a rebelião de presos ocorrida no
dia 13 de novembro de 1989, na Penitenciária Central do Estado dodia 13 de novembro de 1989, na Penitenciária Central do Estado do
Paraná, houve um determinado momento em que os rebelados estavamParaná, houve um determinado momento em que os rebelados estavam
muito agitados, pressionando para que suas muito agitados, pressionando para que suas exigências fossem atendidasexigências fossem atendidas
imediatamente, a tal ponto que estava se tornando impossível qualquer imediatamente, a tal ponto que estava se tornando impossível qualquer 
diálogo ente eles e as autoridades. Surgiu então a ideia de se cortar asdiálogo ente eles e as autoridades. Surgiu então a ideia de se cortar as
comunicações, retirando-se os "plugs" das tomadas dos dois telefonescomunicações, retirando-se os "plugs" das tomadas dos dois telefones
internos que estavam sendo utilizados para as negociações. Esse corteinternos que estavam sendo utilizados para as negociações. Esse corte
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de ligações foi mantido por aproximadamente 15 minutos. Resultado: aode ligações foi mantido por aproximadamente 15 minutos. Resultado: ao
se religarem os telefones, retomando-se os contatos com os rebelados,se religarem os telefones, retomando-se os contatos com os rebelados,
observou-se que eles ficaram apavorados com observou-se que eles ficaram apavorados com a interrupção, tornando-sea interrupção, tornando-se
mais mansos e maleáveis a partir de então. Essa necessidade demais mansos e maleáveis a partir de então. Essa necessidade de
continuidade das negociaçõescontinuidade das negociações  – – imperiosa tanto para as autoridadesimperiosa tanto para as autoridades
como para os perpetradorescomo para os perpetradores  – – faz com que determinadas cautelas sejamfaz com que determinadas cautelas sejam
tomadas quando for preciso realizar a substituição do negociador.tomadas quando for preciso realizar a substituição do negociador.

 A  A substituição substituição do do negociador, negociador, seja seja por por motivo motivo de de cansaço, cansaço, dede
incompatibilidade, ou qualquer outro, deve ser cercada de muitaincompatibilidade, ou qualquer outro, deve ser cercada de muita
habilidade, dando-se disso clara ciência aos causadores da crise,habilidade, dando-se disso clara ciência aos causadores da crise,
podendo ser alegados problemas de saúde, sono, doença ou qualquer podendo ser alegados problemas de saúde, sono, doença ou qualquer 
outro problema havido com o negociador.outro problema havido com o negociador.

Essa troca será bem menos traumática se, desde o inicio daEssa troca será bem menos traumática se, desde o inicio da
negociação, o negociador e seu substituto atuarem conjuntamente nosnegociação, o negociador e seu substituto atuarem conjuntamente nos
contatos com os perpetradores. Isso, com certeza, dispensará maiorescontatos com os perpetradores. Isso, com certeza, dispensará maiores
cautelas na hora da substituição, além de proporcionar uma continuidadecautelas na hora da substituição, além de proporcionar uma continuidade
do fluxo de informações, o que não ocorreria tão naturalmente se ado fluxo de informações, o que não ocorreria tão naturalmente se a
função de negociador fosse assumida por um policial que "pegou o bondefunção de negociador fosse assumida por um policial que "pegou o bonde
andando".andando".

Não deve o gerente da crise nunca esquecer que, quando asNão deve o gerente da crise nunca esquecer que, quando as
negociações estão fluindo sem maiores obstáculos, isso é um bom sinalnegociações estão fluindo sem maiores obstáculos, isso é um bom sinal
de que os causadores do evento crítico estão contraindo os efeitos dade que os causadores do evento crítico estão contraindo os efeitos da
Síndrome de Estocolmo com relação aos negociadores, condição essaSíndrome de Estocolmo com relação aos negociadores, condição essa
que pode ser prejudicada com uma troca abrupta de negociador.que pode ser prejudicada com uma troca abrupta de negociador.

2.2.52.2.5 Indicadores de sucesso da Indicadores de sucesso da negociaçãonegociação

Muitas pessoas em nossas palestras ou em rodas temáticas nosMuitas pessoas em nossas palestras ou em rodas temáticas nos
perguntam sobre quais seriam as dicas ou parâmetros que usamos paraperguntam sobre quais seriam as dicas ou parâmetros que usamos para
saber se a negociação está indo bem ou se é preciso preparar outrasaber se a negociação está indo bem ou se é preciso preparar outra
alternativa tática. Para responder a essas indagações, trazemos asalternativa tática. Para responder a essas indagações, trazemos as
explicações de Dwayne Fuselier, que aponta explicações de Dwayne Fuselier, que aponta cinco aspectos positivos quecinco aspectos positivos que
podem servir de parâmetros para indicar se as negociações estão sendopodem servir de parâmetros para indicar se as negociações estão sendo
bem bem encaminhadaencaminhadas:s:

 Ninguém foi morto desde que as Ninguém foi morto desde que as negociações foram iniciadas;negociações foram iniciadas;

 O número de incidentes emocionais, como é o caso das ameaçasO número de incidentes emocionais, como é o caso das ameaças
verbais aos reféns, está dimverbais aos reféns, está diminuindo;inuindo;

  A  A duração duração de de cada cada conversa conversa com com o o causador causador da da crise crise temtem
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aumentado, havendo menos referências à violência e a suaaumentado, havendo menos referências à violência e a sua
velocidadvelocidade no fe no falar está mais lenta;alar está mais lenta;

 Houve liberação de reféns;Houve liberação de reféns;

 Os prazos fatais transcorreram sem Os prazos fatais transcorreram sem incidentes.incidentes.

Por outro lado, há também indicadores que denotam situações dePor outro lado, há também indicadores que denotam situações de
alto risco para as vidas dos reféns e que não devem ser esquecidas peloalto risco para as vidas dos reféns e que não devem ser esquecidas pelo
comandante da cena de ação a fim comandante da cena de ação a fim de se usar outras alternativas táticas.de se usar outras alternativas táticas.

Segundo Dennis W. Braiden, supervisor doSegundo Dennis W. Braiden, supervisor do Critical Incident Critical Incident 

Response GroupResponse Group (CIRG), do FBI, esses indicadores de alto risco são os(CIRG), do FBI, esses indicadores de alto risco são os
seguintes:seguintes:

 O elemento atua, de certa forma, propositadamente, porque já sabeO elemento atua, de certa forma, propositadamente, porque já sabe
de antemão que essa atuação produzirá uma reação oude antemão que essa atuação produzirá uma reação ou
enfrentamento com a polícia;enfrentamento com a polícia;

  A  A vvííttiimma a é é uumma a ppeessssooa a ccoonnhheecciidda a ddo o eelleemmeenntto o e e ppoor r eellee
especificamente selecionada, especialmente se anteriormente teveespecificamente selecionada, especialmente se anteriormente teve
algum encontro amoroso com o algum encontro amoroso com o elemento ou se é parente dele;elemento ou se é parente dele;

  A  A vvíí tt iimm a a e e o o ee lleemm eenntto o tt ii vveerraam m ddii ff iiccuu llddaaddees s aanntteerr iioorreess
suficientemente sérias para merecer a intervenção da polícia,suficientemente sérias para merecer a intervenção da polícia,
especialmente quando essas dificuldades tenham sido casos deespecialmente quando essas dificuldades tenham sido casos de
maus-tratos à esposa ou aos filhos, e/ou a vítima tenha registradomaus-tratos à esposa ou aos filhos, e/ou a vítima tenha registrado
um processo ou queixa contra o elemum processo ou queixa contra o elemento;ento;

  Ameaças diretas (ou algum dano real) à vítima, sem  Ameaças diretas (ou algum dano real) à vítima, sem haver, por partehaver, por parte
do elemento, qualquer do elemento, qualquer exigência substancial nas negociações;exigência substancial nas negociações;

 O elemento participou de O elemento participou de incidentes semelhantes anteriormente;incidentes semelhantes anteriormente;

 O elemento sofreu algum revés recentemente, como, por exemplo,O elemento sofreu algum revés recentemente, como, por exemplo,
perdas econômicas, demissão do emprego, trauma emocional ouperdas econômicas, demissão do emprego, trauma emocional ou
perda do amor próprio;perda do amor próprio;

 O elemento pertence a um grupo étnico cujos valores culturaisO elemento pertence a um grupo étnico cujos valores culturais
estabelecem que "não se deve perder prestígio ou ficar mal" ou queestabelecem que "não se deve perder prestígio ou ficar mal" ou que
"o macho ou o varão predomina";"o macho ou o varão predomina";

 O elemento não pertence a nenhum grupo familiar nem tem umO elemento não pertence a nenhum grupo familiar nem tem um
sistema de apoio, carecendo de família ou amigos, ou quando existesistema de apoio, carecendo de família ou amigos, ou quando existe
um isolamento crônico em sua fum isolamento crônico em sua família;amília;

 O elemento expressa a intenção de suicidar;O elemento expressa a intenção de suicidar;

 O elemento forneceu um "testamento oral" a alguém O elemento forneceu um "testamento oral" a alguém ou andou, antesou andou, antes
da crise, colocando em ordem da crise, colocando em ordem os seus assuntos particulares.os seus assuntos particulares.
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Nesta abordagem desenvolvida sobre a negociação, resta-nos,Nesta abordagem desenvolvida sobre a negociação, resta-nos,
ainda, tratar do chamado ainda, tratar do chamado negociador não-policial.negociador não-policial.

 A figura do negociador não-policial já foi objeto de exame,  A figura do negociador não-policial já foi objeto de exame, onde ficouonde ficou
dito, transcrevendo-se um pensamento de Dwayne Fuselier, que "adito, transcrevendo-se um pensamento de Dwayne Fuselier, que "a
menos que haja razões menos que haja razões específicas em contrário, os específicas em contrário, os negociadorenegociadores devems devem
ser recrutados dentre policiais com treinamento apropriado". É ser recrutados dentre policiais com treinamento apropriado". É justamentejustamente
dessas "razões específicas em contrário", referidas na citação acima, quedessas "razões específicas em contrário", referidas na citação acima, que
vamos nos ocupar agora.vamos nos ocupar agora.

Existem, efetivamente, situações em que a figura do negociador não-Existem, efetivamente, situações em que a figura do negociador não-
policial não somente é inafastável, como aparece como sendo a únicapolicial não somente é inafastável, como aparece como sendo a única
alternativa viável de negociação. Geralmente isso ocorre nos casos dealternativa viável de negociação. Geralmente isso ocorre nos casos de
extorsão mediante sequestro, em que a família do sequestrado é aextorsão mediante sequestro, em que a família do sequestrado é a
primeira a ser contatada pelos sequestradores. Esses contatos iniciais,primeira a ser contatada pelos sequestradores. Esses contatos iniciais,
quase sempre feitos por telefone, contêm invariavelmente a exigênciaquase sempre feitos por telefone, contêm invariavelmente a exigência
preliminar de que a polícia se mantenha afastada do evento. Nessaspreliminar de que a polícia se mantenha afastada do evento. Nessas
condições, a doutrina recomenda aos organismos policiais que adotem acondições, a doutrina recomenda aos organismos policiais que adotem a
postura de se afastarem do caso, desde que formalmente solicitado pelapostura de se afastarem do caso, desde que formalmente solicitado pela
família da vítima.família da vítima.

Esse afastamento, todavia, deve ser realizado mediante oEsse afastamento, todavia, deve ser realizado mediante o
esclarecimento explícito de duas condições aos familiares: em primeiroesclarecimento explícito de duas condições aos familiares: em primeiro
lugar, que a polícia se manterá afastada somente enquanto durar olugar, que a polícia se manterá afastada somente enquanto durar o
cativeiro do ente sequestrado, e, em segundo lugar, que a polícia põe àcativeiro do ente sequestrado, e, em segundo lugar, que a polícia põe à
disposição da família todos os seus recursos para viabilizar o bom êxitodisposição da família todos os seus recursos para viabilizar o bom êxito
da crise, orientando os negociadores não-policiais, para evitar que elesda crise, orientando os negociadores não-policiais, para evitar que eles
sejam vítimas de golpes de espertalhões (que se aproveitam do eventosejam vítimas de golpes de espertalhões (que se aproveitam do evento
para se passarem pelos sequestradores e abocanharem o resgate), epara se passarem pelos sequestradores e abocanharem o resgate), e
preparando o terreno para que uma possível entrega do resgate ocorrapreparando o terreno para que uma possível entrega do resgate ocorra
sem incidentes (que podem ser causados involuntariamente pela própriasem incidentes (que podem ser causados involuntariamente pela própria
polícia, se estiver completamente desinformada sobre polícia, se estiver completamente desinformada sobre o assunto).o assunto).

Essa assessoria da polícia aos negociadores não-policiais, em casosEssa assessoria da polícia aos negociadores não-policiais, em casos
dessa natureza, é indispensável, sendo também uma boa estratégia paradessa natureza, é indispensável, sendo também uma boa estratégia para
desmascarar sequestros forjados por ricaços inescrupulosos, quedesmascarar sequestros forjados por ricaços inescrupulosos, que
simulam tais situações com o objetivo de sanearem as suas finanças,simulam tais situações com o objetivo de sanearem as suas finanças,
uma prática hedionda, que, infelizmente, tem começado a se difundir nouma prática hedionda, que, infelizmente, tem começado a se difundir no
Brasil.Brasil.
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No caso de ocorrência com refém localizado, particularmente, nãoNo caso de ocorrência com refém localizado, particularmente, não
entendemos ser viável e até condenamos a negociação feita por pessoasentendemos ser viável e até condenamos a negociação feita por pessoas
não-policiaisnão-policiais, contudo, se a , contudo, se a presença de determinadas pessoas, como por presença de determinadas pessoas, como por 
exemplo, pais, filhos, amigos, etc., trouxer benefício ao trabalho (apósexemplo, pais, filhos, amigos, etc., trouxer benefício ao trabalho (após
análise do comando de operação), entendemos que possam se fazer análise do comando de operação), entendemos que possam se fazer 
presentes, mas nunca serem presentes, mas nunca serem os negociadoreos negociadores.s.

Com esse pensamento, deixamos apenas como reflexão para osCom esse pensamento, deixamos apenas como reflexão para os
senhores comandantes e negociadores as seguintes questões quanto àsenhores comandantes e negociadores as seguintes questões quanto à
presença de determinadas pessoas junto ao posto de comando e aospresença de determinadas pessoas junto ao posto de comando e aos
negociadores:negociadores:

a. Padres: colocariam os causadores da crise em uma posição quea. Padres: colocariam os causadores da crise em uma posição que
favorecesse o tiro de elite?favorecesse o tiro de elite?

b. b. DeputadoDeputados, s, políticos, políticos, representantes representantes de de Direitos Direitos HumanosHumanos ::
adotariam uma postura tática para favorecer uma invasão dinâmica?adotariam uma postura tática para favorecer uma invasão dinâmica?

c. c. Parentes, Parentes, pais, pais, irmãos?irmãos?

d. Imprensa?d. Imprensa?

e. e. Juízes Juízes e e promotores?promotores?

Gostaríamos que a reflexão fosse levada em face de todo o aspectoGostaríamos que a reflexão fosse levada em face de todo o aspecto
da administração da crise, desde os reflexos no público interno, bemda administração da crise, desde os reflexos no público interno, bem
como no reflexo causado à imagem da corporação, caso o terceiro não-como no reflexo causado à imagem da corporação, caso o terceiro não-
policial saia ferido em virtude de estar participando de alguma forma napolicial saia ferido em virtude de estar participando de alguma forma na
negociação.negociação.

2.2.62.2.6 Análise do causador da criseAnálise do causador da crise

No livroNo livro Como vejo a crise: gerenciamento de ocorrências policiaisComo vejo a crise: gerenciamento de ocorrências policiais

de alta complexidadede alta complexidade foi dedicado um pequeno estudo acerca do perfil dofoi dedicado um pequeno estudo acerca do perfil do

causador da crise e, aqui, não poderíamos deixar de mencioná-locausador da crise e, aqui, não poderíamos deixar de mencioná-lo
novamente, por uma questão lógica: parte do sucesso da negociaçãonovamente, por uma questão lógica: parte do sucesso da negociação
está em compreender e conhecer a pessoa que está cometendo o fatoestá em compreender e conhecer a pessoa que está cometendo o fato
delituoso, do lado de lá da mesa com o refém em seu poder. Com égidedelituoso, do lado de lá da mesa com o refém em seu poder. Com égide
nesta afirmação, passamos a estudar os quatro perfis abaixo:nesta afirmação, passamos a estudar os quatro perfis abaixo:

 Mentalmente perturbado;Mentalmente perturbado;
 Politicamente provocado ou ideologicamente mPoliticamente provocado ou ideologicamente motivado;otivado;
 Criminalmente motivado;Criminalmente motivado;
 Ocasional/eventual.Ocasional/eventual.
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2.2.6.12.2.6.1 Mentalmente perturbadoMentalmente perturbado

Enquadra-se nesta classificação todas as pessoas que nãoEnquadra-se nesta classificação todas as pessoas que não
apresentam o seu estado normal de “psiquê”, ou seja, está com umaapresentam o seu estado normal de “psiquê”, ou seja, está com uma
alteração comportamental motivada por uso de drogas, remédiosalteração comportamental motivada por uso de drogas, remédios
(ausência), problemas de relacionamento pessoal, frustrações amorosas(ausência), problemas de relacionamento pessoal, frustrações amorosas
ou outros.ou outros.

Podemos citar como exemplo: psicóticos, alcoólatras, drogados, e oPodemos citar como exemplo: psicóticos, alcoólatras, drogados, e o
caso mais recente e trágico ocorrido em Santo André (SP), o sequestro ecaso mais recente e trágico ocorrido em Santo André (SP), o sequestro e
morte da adolescente Eloá, cujo sequestrador fora seu ex-namoradomorte da adolescente Eloá, cujo sequestrador fora seu ex-namorado
Lindembergue, inconformado com o fim do relacionamento entre os dois,Lindembergue, inconformado com o fim do relacionamento entre os dois,
conforme podemos ilustrar com as fotos de conforme podemos ilustrar com as fotos de jornais a seguir:jornais a seguir:

Foto extraída do jornalFoto extraída do jornal O Tempo O Tempo , datado de 18 de outubro de 2008., datado de 18 de outubro de 2008.
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Foto extraída do jornalFoto extraída do jornal O Tempo O Tempo , datado de 18 de outubro de 2008., datado de 18 de outubro de 2008.

2.2.6.1.12.2.6.1.1 IdentificaçãoIdentificação

a. Comportamento instável;a. Comportamento instável;

b. b. Não Não tolera tolera demoras;demoras;

c. c. Sentimento Sentimento de de grandeza;grandeza;

d. d. Ver Ver e e ouvir vouvir vozes/vultozes/vultos;os;

e. e. Terror a Terror a barulhos barulhos súbitos;súbitos;

f. f. Visão Visão de de curar curar os os problemas problemas do do mundo;mundo;

g. g. Alto Alto nível de nível de angústia;angústia;

h. h. Ilusão a Ilusão a respeito de respeito de si e do si e do ambiente;ambiente;

i. i. Não Não consegue consegue adaptar adaptar e e superar superar a frusa frustração;tração;

 j. j. Sensível, agressivo, nervoso, imaturo e arrogante.Sensível, agressivo, nervoso, imaturo e arrogante.
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2.2.6.1.2 2.2.6.1.2 Como se devComo se deve trabalhar com este cae trabalhar com este causador da usador da crise?crise?

a. a. Reduzir Reduzir o o estresse estresse através através da da lógica;lógica;
b. b. Não Não demonstrar demonstrar o o poder poder da da força força policial;policial;
c. c. Não Não tomar tomar partido partido ou ou demonstrar demonstrar medo;medo;
d. d. Seja Seja paciente;paciente;
e. e. Trabalhar Trabalhar os os pontos pontos positivos positivos como como pessoa;pessoa;
f. f. Ter Ter no no planejamento planejamento a a negociação negociação tática.tática.

2.2.6.22.2.6.2 Criminalmente motivadoCriminalmente motivado

É o criminoso que planejou e sabe quais são os resultados queÉ o criminoso que planejou e sabe quais são os resultados que
deseja ao executar o crime. Ex.: extorsão mdeseja ao executar o crime. Ex.: extorsão mediante sequestroediante sequestro..

2.2.6.2.12.2.6.2.1 IdentificaçãoIdentificação

a. a. Reações Reações lógicas;lógicas;

b. b. Não Não há phá prejuízo rejuízo mental mental ou dou doença oença grave;grave;

c. c. Não Não precipitam precipitam os os atos;atos;

d. d. Crime Crime é é premeditado premeditado e e bem elbem elaborado;aborado;

e. e. Há uHá um prévio m prévio estudo estudo sobre a sobre a vida e vida e rotina darotina das vítis vítimas.mas.

2.2.6.2.2 2.2.6.2.2 Como tComo trabalhar rabalhar no cno caso descritaso descrito?o?

a. a. Deve-se Deve-se desmotivar desmotivar qualquer qualquer tentativa tentativa de de fuga;fuga;

b. b. Estimular Estimular a ra rendição endição como a como a única única possibilidade possibilidade viável;viável;

c. c. TransferiTransferir o r o risco e risco e as consequências legais as consequências legais para opara o
agressor;agressor;

d. d. Garantir Garantir apenas apenas os os direitos direitos constitucionaconstitucionais.is.

2.2.6.32.2.6.3 Politicamente provocadoPoliticamente provocado

Nesta classificação enquadram-se todos os causadores de crise queNesta classificação enquadram-se todos os causadores de crise que
possuam uma causa ideológica, política, religiosa ou fanática. Ex.:possuam uma causa ideológica, política, religiosa ou fanática. Ex.:
terroristas palestinos, gerrilheiros na Colômbia, terroristas do ETA naterroristas palestinos, gerrilheiros na Colômbia, terroristas do ETA na
Espanha, etc. A matéria a seguir, sobre o ataque às Torres Gêmeas emEspanha, etc. A matéria a seguir, sobre o ataque às Torres Gêmeas em
Nova Iorque ocorrido em 2001, ilustra este caso.Nova Iorque ocorrido em 2001, ilustra este caso.
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Matéria extraída do jornalMatéria extraída do jornal Estado de Minas Estado de Minas , datado de 10 , datado de 10 de setembro de 2003.de setembro de 2003.

2.2.6.3.12.2.6.3.1 IdentificaçãoIdentificação

a. a. Indivíduo Indivíduo com com inteligência inteligência lógica;lógica;
b. b. Ideologia Ideologia (pensamento (pensamento próprio);próprio);
c. c. Doutrina Doutrina cosmopolita cosmopolita (difundida (difundida e puble publicada icada no mundono mundo

todo);todo);
d. d. Não Não se ase acha cha criminoso, criminoso, e e sim mártir;sim mártir;
e. e. Altamente Altamente agressivo;agressivo;
f. f. Disposição Disposição a a morrer morrer pela pela causa.causa.
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2.2.6.3.2 Como se deve 2.2.6.3.2 Como se deve trabalhar neste caso?trabalhar neste caso?

a. a. Negar Negar o o sistema sistema de de mídia;mídia;

b. Vetar qualquer possibilidade de troca de presosb. Vetar qualquer possibilidade de troca de presos
políticos;políticos;

c. c. Avaliar Avaliar o gro grau au de de compromisso compromisso com a com a causa;causa;

d. d. Negociar, Negociar, preferencialmente preferencialmente com uso com uso de tede telefones lefones ouou
similares, evitando o estilo face a face, pois, no casosimilares, evitando o estilo face a face, pois, no caso
de um suicídio com bombas, não matará osde um suicídio com bombas, não matará os
negociadores junto com o agente causador;negociadores junto com o agente causador;

e. Muita atenção, pois o terrorista não se acha ume. Muita atenção, pois o terrorista não se acha um
criminoso, e sim um mártir.criminoso, e sim um mártir.

2.2.6.42.2.6.4 Ocasional/eventualOcasional/eventual

Enquadra-se nesta classEnquadra-se nesta classificação os casos em que o ificação os casos em que o indivíduo tinha aindivíduo tinha a
intenção de cometer um crime menor e as circunstâncias o levaram aintenção de cometer um crime menor e as circunstâncias o levaram a
concretizar uma ocorrência complexa. Ex.: indivíduo é surpreendido naconcretizar uma ocorrência complexa. Ex.: indivíduo é surpreendido na
prática de assalto a uma casa lotérica e, no desespero, ao ver osprática de assalto a uma casa lotérica e, no desespero, ao ver os
policiais, faz o gerente como seu refém para tentar garantir a fuga. O casopoliciais, faz o gerente como seu refém para tentar garantir a fuga. O caso
descrito na imagem a seguir ilustra este caso.descrito na imagem a seguir ilustra este caso.



NNEGOCIAÇÃOEGOCIAÇÃO EMEM OCORRÊNCIASOCORRÊNCIAS POLICIAISPOLICIAIS DEDE ALTAALTA COMPLEXIDADECOMPLEXIDADE

8181

Foto extraída do jornal Estado de Minas, datado de 20 de abril de 2004.Foto extraída do jornal Estado de Minas, datado de 20 de abril de 2004.
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2.2.6.4.1 Identificação2.2.6.4.1 Identificação

a. a. OcasionalidaOcasionalidade: não tinha a de: não tinha a intenção de cointenção de cometer ometer o
crime mais grave;crime mais grave;

b. b. Baixo Baixo grau grau de de agressividade;agressividade;

c. c. Pensamento Pensamento lógico, lógico, porém atraporém atrapalhado palhado pela pela situaçãosituação
vigente;vigente;

d. d. Ausência de Ausência de planejamento dplanejamento detalhado paretalhado para realizar oa realizar o
crime subsidiário (crise).crime subsidiário (crise).

2.2.6.4.22.2.6.4.2 Como trabalhar a situação do causador eventual/Como trabalhar a situação do causador eventual/
ocasional?ocasional?

a. Trabalhar os pontos sensíveis da pessoa: família,a. Trabalhar os pontos sensíveis da pessoa: família,
filhos, pai, mãe, etc.;filhos, pai, mãe, etc.;

b. b. Transferir Transferir toda a toda a responsabilidadresponsabilidade da e da ocorrência ocorrência parapara
o causador da crise;o causador da crise;

c. c. Desestimular Desestimular a a fuga;fuga;

d. d. Barganhar Barganhar víveres: víveres: água, água, comida, ecomida, etc., petc., pelos los reféns;reféns;

e. e. Garantir Garantir somente somente os os direitos direitos constitucionconstitucionais.ais.
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2.2.72.2.7 Apresentação visual do negociador Apresentação visual do negociador 

Foto extraída do jornalFoto extraída do jornal Estado de Minas Estado de Minas datado de 31 de janeiro de 2003.datado de 31 de janeiro de 2003.

Num primeiro momento parece algo sem relevância, contudo,Num primeiro momento parece algo sem relevância, contudo,
devemos lembrar que, segundo a Programação Neurolinguística (PNL),devemos lembrar que, segundo a Programação Neurolinguística (PNL),
lidamos com seres visuais, sinestésicos e auditivos e, neste mister, alidamos com seres visuais, sinestésicos e auditivos e, neste mister, a
apresentação visual de uma pessoa acaba sendo o seu cartão de visita.apresentação visual de uma pessoa acaba sendo o seu cartão de visita.

Existem várias áreas do conhecimento que estudam como as cores,Existem várias áreas do conhecimento que estudam como as cores,
os tons e as formas dos objetos atuam em nossa "psique", nos atraindoos tons e as formas dos objetos atuam em nossa "psique", nos atraindo
ou nos afastando. No livroou nos afastando. No livro Poder sem limitesPoder sem limites, Antony Hobbins traz vários, Antony Hobbins traz vários
exercícios e explicações sobre o tema e, então, exercícios e explicações sobre o tema e, então, nos vêm um nos vêm um pensamento:pensamento:
Já que a apresentação pessoal é um fator importante no processo deJá que a apresentação pessoal é um fator importante no processo de
comunicação e negociar é exercitar este poder de expressão verbal ecomunicação e negociar é exercitar este poder de expressão verbal e
corporal, a apresentação visual do negociador poderá influenciar nocorporal, a apresentação visual do negociador poderá influenciar no
resultado final. Este tema merece um estudo mais amplo, mas como aquiresultado final. Este tema merece um estudo mais amplo, mas como aqui
é um mero referencial, deixaremos de aprofundá-lo e faremos apenasé um mero referencial, deixaremos de aprofundá-lo e faremos apenas
sugestões.sugestões.
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No caso de ocorrências com reféns localizados sugerimos que oNo caso de ocorrências com reféns localizados sugerimos que o
policial esteja devidamente identificado usando a farda e/ou uniforme dapolicial esteja devidamente identificado usando a farda e/ou uniforme da
equipe à qual pertença, pois o sequestrador deve ter certeza de que estáequipe à qual pertença, pois o sequestrador deve ter certeza de que está
falando com uma autoridade legalmente constituída para atender àquelafalando com uma autoridade legalmente constituída para atender àquela
ocorrência. Não basta estar fardado ou usando uniforme, é preciso estar ocorrência. Não basta estar fardado ou usando uniforme, é preciso estar 
em destaque, possuir algo que o diferencie dos demais policiais e, nessaem destaque, possuir algo que o diferencie dos demais policiais e, nessa
perspectiva, sugerimos o uso do colete balístico com a inscriçãoperspectiva, sugerimos o uso do colete balístico com a inscrição
"NEGOCIADOR" em letras garrafais, para que o sequestrador tenha"NEGOCIADOR" em letras garrafais, para que o sequestrador tenha
certeza de que está falando com o interlocutor oficial do Estado quecerteza de que está falando com o interlocutor oficial do Estado que
busca uma solução pacífica para a controvérsia. Ademais, segundo abusca uma solução pacífica para a controvérsia. Ademais, segundo a
PNL, quando estamos conversando com uma pessoa PNL, quando estamos conversando com uma pessoa estamos fazendo, oestamos fazendo, o
tempo todo, uma análise corporal da mesma buscando informações nãotempo todo, uma análise corporal da mesma buscando informações não
verbais da comunicação e, aí, o escrito "NEGOCIADOR" entra como umverbais da comunicação e, aí, o escrito "NEGOCIADOR" entra como um
reforçador positivo do processo de legitimação do profissional que estáreforçador positivo do processo de legitimação do profissional que está
verbalizando na ocorrência. Esta é verbalizando na ocorrência. Esta é a nossa sugestão.a nossa sugestão.

 A  A todos todos que que nos nos prestigiaram prestigiaram com com a a leitura leitura desta desta obra, obra, desejamosdesejamos
saúde, serviço, sabedoria e paz.saúde, serviço, sabedoria e paz.
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