
Estudo questiona valores pessoais em negociações 
 
Em algum momento das negociações a maioria dos envolvidos afirma que determinados 
valores e questões são inegociáveis. Se alguém está tentando vender uma empresa, por 
exemplo, deve se afastar de potenciais compradores que, possivelmente, demitiriam muitos 
dos funcionários e colaboradores de longa data. Ou ainda, se alguém sugerisse que, de alguma 
maneira, uma das partes deveria violar seus princípios morais a fim de concretizar a 
negociação, seria compreensível que os envolvidos até se recusassem a considerar sequer a 
proposta. 
 
O desejo de proteger fatores como integridade, saúde ou segurança, não somente no âmbito 
pessoal, mas também no que se refere a pessoas próximas, pode levar muitos a decidir que 
determinadas questões em suas negociações são sagradas completamente inegociáveis. No 
entanto, a recusa, por parte de ambas as partes, em comprometer questões cruciais na 
negociação pode levar a impasses, de certa forma, até benéficos para os que estiverem em 
posição de vantagem. 
 
Além disso, pesquisadores têm desenvolvido a teoria de que muitas das questões que 
afirmamos serem sagradas são, na verdade, “pseudosagradas” ou seja, são inegociáveis em 
alguns casos, mas não sob qualquer circunstância. De acordo com essa visão, nossa 
determinação no que tange a questões sagradas pode vacilar, mesmo que nem sempre 
possamos nos dar conta disso. 
 
Quando é que negociadores ficam irremediavelmente firmes em suas decisões sobre questões 
consideradas essenciais? Em um experimento recente, uma equipe de pesquisadores, liderada 
pela professora Ann E. Tenbrunsel, da Universidade de Notre Dame, explorou esta pergunta. 
Em particular, eles se dedicaram a observar se o sistema de melhor alternativa para uma 
negociação (Batna, sigla em inglês) – importante fonte de poder na negociação – afeta o 
comportamento dos negociadores a ponto de os fazerem ceder ou não no que se refere às 
questões que consideram sagradas. 
 
Zona de conflito 
 
Em seu estudo, Ann e seus colegas pediram que os alunos do programa de MBA se dividissem 
em duplas para negociar um hipotético conflito ambiental entre uma empresa madeireira que 
tinha comprado recentemente os direitos de cortar árvores em uma área habitada por uma 
tribo de nativos americanos, e os membros da tribo, que se opuseram à colheita porque 
consideravam a terra sagrada. Um aluno de cada dupla atuou como representante da empresa 
madeireira, e o outro aluno representou a tribo. 
 
Antes que as negociações começassem, algumas das duplas foram estimuladas a pensar sobre 
os princípios e as convicções que seriam importantes para seu lado do processo à medida que 
as negociações fossem sendo conduzidas. 
 
Em contrapartida, as pessoas do grupo responsável pelo controle não foram explicitamente 
orientadas a pensar em princípios. Além disso, algumas das duplas afirmam que lhes foi dito 
que o Batna possuído por eles seria forte (em outras palavras, especificamente, essas duplas 
teriam grande chance de ganhar uma batalha judicial se não pudessem chegar a um acordo), 
e outras duplas foram informadas que tinham um Batna fraco (pouca chance de vencer a 
disputa no tribunal). 
 
Poder X valores  
 
Nas conversas que se seguiram entre as duplas de negociadores que foram informadas 
antecipadamente sobre o fato de que poderiam se beneficiar com a ausência de acordo, 
aqueles concentrados em questões sagradas se deparavam com mais impasses do que os que 
não se focavam nelas. No entanto, no caso das duplas de negociadores que tinham menos 
chances de vencer, o foco em questões sagradas não teve seu índice de impasses afetado. 
 



Parece que a falta de poder motivou os negociadores a relaxar sua postura em seus princípios 
e convicções a fim de tentarem, ao máximo, chegar a um acordo que os beneficiasse. Assim, 
os princípios e convicções indicados pelos alunos foram revelados, na verdade, como “pseudo-
sagrados” em vez de sagrados, de acordo com a equipe de pesquisa. Os negociadores 
envolvidos defenderam e lutaram por seus valores tecnicamente inegociáveis e aceitaram 
impasses apenas quando podiam se dar ao luxo de fazer isso, ou seja, somente se pudessem 
tirar vantagem da situação. 
 
Mesmo os estudantes que defendiam com unhas e dentes aspectos ambientais estavam 
dispostos a ceder sob a pressão de possuírem um Batna fraco. 
 
Padrões  
 
No mundo real, é provável que os negociadores, em meio a discussões acirradas, estejam 
mais sujeitos a se apegar aos princípios ditos sagrados do que os alunos deste experimento. 
No entanto, o estudo reforça a importância de atentar ao poder de influência de artefatos 
como o Batna e outras fontes de barganha antes de negociar. Se as chances de alguém 
conseguir o que quer forem menores do que se pensava inicialmente, a pessoa pode ficar mais 
disposta a encontrar soluções que comprometam a suposta inflexibilidade de um tema 
anteriormente considerado tabu. Além disso, devemos considerar que quando uma das partes 
conta à outra que está aberta a negociações com respeito a uma questão-chave acaba 
motivando-a a fazer o mesmo. 
 
Voltando ao exemplo de abertura, no qual uma pessoa está tentando vender sua empresa, 
podemos analisar que, se a única pessoa interessada em comprá-la for alguém que alerte 
estar decidido a demitir grande parte dos funcionários, o dono poderia fechar negócio se o 
comprador prometesse oferecer um generoso pacote de indenização àqueles que, 
eventualmente, viessem a perder o emprego. 
 
As conclusões da equipe de investigação levantam uma questão interessante: é bom ou ruim 
ter valores sagrados e inegociáveis em uma negociação comercial? Essa é uma pergunta que 
só pode ser respondida individualmente. 
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