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Nesta aula, vamos discutir que chegar ao “sim” em 
uma negociação nem sempre é suficiente, é preciso 

também considerar a continuidade dos 
relacionamentos. Vamos compreender a natureza dos 

conflitos e se eles precisam ser sempre evitados;

2



O “sim” nem sempre é o suficiente

Há situações em que os negociadores não aceitam uma determinada
pessoa no processo por saberem de sua conduta antiética;

Outra situação frequente é a busca pelo fechamento da negociação
rapidamente para não dar à outra parte o tempo de que precisa para
refletir;

Situações em que se está disposto a ganhar não importando se a outra
parte vai perder, reflete a falta de ética nas negociações;
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Mapa Mental
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O “sim” nem sempre é o suficiente

• A continuidade do relacionamento entre aqueles que negociam facilita
a aproximação e a condução de novas rodadas de discussões;

• A estratégia de atuação durante a negociação assim como a busca por
informações sobre a outra parte fazem parte do processo;

• Desconfiança, prejudicam a negociação e sua continuidade assim como
a implementação do que foi decidido;
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Natureza do conflito

• Conflito de interesses/valores dentro da organização: conflito;

• Fins justificam os meios?

• Úlcera, pressão alta, insônia, problemas conjugais como extensão dos
problemas encontrados no ambiente de trabalho?

• E o que dizer dos acidentes de trabalho ocorridos por desatenção devido à
pressão cotidiana, ao cansaço por excessivas horas de trabalho e conflitos
pessoais no trabalho?
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Conflitos devem ser evitados?

• Somos levados a acreditar que conflitos são destrutivos e podem ser
quando consomem, o tempo e, muitas vezes recursos financeiros;

• Os conflitos podem também “estimular a inovação na solução de
problemas e, consequentemente, pode ser benéfico para a
organização, se bem gerenciados;

• Ex: Case: Yahoo;
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