


O custo de evitar conflitos  P E S Q U I S A  V I TA L S M A R T S

Principais Resultados

Os colaboradores 
desperdiçam uma média de $1,500  

e uma jornada de trabalho de oito horas para cada 
conversa crucial que evitam.

95% têm dificuldade para 
falar sobre preocupações.

8% estima que evitar conflitos custaram 
à sua organização mais de $ 10.000.

• 

• 

• 

• 

DICAS para LIMITAR OS CUSTOS 
DA FUGA DE CONFLITOS

Confronte o problema certo. O maior erro 
que as pessoas fazem é confrontar o problema 
mais doloroso ou urgente, mas não aquele 
que obteria os resultados que elas realmente 
precisam. Antes de falar, pare e pergunte-se: 
"O que eu realmente quero aqui? Que 
problema eu quero resolver? 

Controle as emoções. Muitas vezes contamos 
a nós mesmos uma história sobre a verdadeira 
intenção dos outros. Essas histórias determinam 
nossa resposta emocional. Os melhores 
comunicadores controlam suas emoções, 
examinando, questionando e reescrevendo 
sua história antes de falar.

Conquiste os primeiros trinta segundos. A 
maioria das pessoas faz tudo errado logo no 
primeiro “perigoso meio minuto“ — como 
mergulhar no conteúdo e atacar a outra pessoa. 
Em vez disso, mostre que se preocupa com 
a outra pessoa e com os interesses dela para 
desarmar a defensiva e abrir o diálogo.

Revele as consequências naturais. A melhor 
maneira de chamar a atenção de alguém é 
mudando sua perspectiva. De maneira segura 
e não ameaçadora, dê à pessoa uma visão 
completa das conseqüências que o 
comportamento dela pode estar criando.

SOBRE A PESQUISA. O estudo coletou 
respostas através de uma ferramenta de 
pesquisa on-line realizada com 656 indivíduos 
em março de 2010. A margem de erro é de 
aproximadamente 3% .

APRENDER NOVAS HABILIDADES. 
Para saber como o Treinamento Compromissos 
Cruciais pode ajudá-lo a reduzir os custos da 
evasão de conflitos, visite www.vitalsmarts.com.br 
ou ligue para (11) 2626-0915 .

De acordo com nosso estudo com mais de 650 pessoas, os colaboradores perdem 
em média $ 1.500 e uma jornada de trabalho de oito horas 
para cada conversa crucial que eles evitam.
De acordo com a pesquisa, 95% da força de trabalho de uma empresa têm dificuldade para 
falar com seus colegas sobre suas preocupações. Como resultado, eles se envolvem em 
táticas de fuga que consomem recursos, como refletir de forma excessiva sobre questões 
cruciais, reclamar, alimentar 
sua raiva, fazer trabalho 
desnecessário e/ou evitar 
a outra pessoa.

Em casos extremos de evasão/fuga, 
os lucros da organização sofrem 
consideravelmente. Chocantes 8% 
dos colaboradores estimam que 
evitar conversas custaram à sua 
organização mais de $ 10.000. 
E uma a cada 20 pessoas estima 
que ao longo de um prolongado 
conflito silencioso perdem tempo 
refletindo sobre o problema por 
mais de seis meses.

A pesquisa confirma que as pessoas que são habilidosas em discutir questões cruciais 
desperdiçam muito menos tempo reclamando, sentindo pena de si mesmos, evitando 
problemas e ficando com raiva. Os poucos que sabem como falar não desperdiçam tempo 
evitando questões cruciais porque têm a confiança e habilidades necessárias para levantar 
a situação com um diálogo produtivo.

Sobre a VitalSmarts— Uma das 20 maiores organizações do mundo em treinamentos de liderança, a VitalSmarts 
combina três décadas de pesquisas a cinquenta anos do que há de melhor na ciência social moderna. Focada em ajudar 
líderes e organizações a alcançarem novos níveis de performance através de mudanças comportamentais, a VitalSmarts 
atua com três conjuntos de habilidades cruciais, que quando aplicados de forma conjunta, criam culturas corporativas 
saudáveis e eficazes. Estes conjuntos são ensinados através de premiados treinamentos internacionais e nos livros 
best-sellers do New York Times: Conversas Cruciais, Compromissos Cruciais e  Influência. A VitalSmarts já atuou com
mais de 300 das Fortune 500 maiores organizações e treinou mais de um milhão de pessoas por todo o mundo. 
www.vitalsmarts.com.br



O custo de evitar conflitos

Respostas Porcentagem

menos de ½ hora 220 33.54%

½ hora a uma hora 193 29.42%

1 – 2 horas 142 21.65%

2 – 4 horas 72 10.98%

5 – 7 horas 7 1.07%

8 – 9 horas 5 0.76%

10 horas ou mais 17 2.59%

Total 656 100%

2. Você agiu de modo pouco útil, conforme as opções abaixo antes de ter esta conversa crucial? 
(Selecione quantas opções desejar) Respostas Porcentagem

Não, Mantive a conversa boa e rápida 92 14.88%

Eu resmungava sobre o problema 378 61.16%

Eu reclamava com outros sobre o problema 253 40.93%

Eu senti pena de mim mesmo 125 20.22%

Falei com a pessoa e dei apenas dicas sobre o problema 121 19.57%

Eu conversei superficialmente sobre o problema 151 24.43%

Fiquei brava com o problema 207 33.49%

Evitei a pessoa 180 29.12%

Trabalhei desnecessáriamente por causa do problema 199 32.2%

Outros 25 4.04%

Total 1731 100%

P E S Q U I S A

O estudo coletou respostas através de uma pesquisa on-line com 656 indivíduos em março de 2010. A margem de erro é de aproximadamente 3%.

Por favor, pense em uma conversa crucial que você teve no trabalho em algum momento durante o último ano. 
Uma conversa que resolveria um problema impactante relacionado ao trabalho.

1. Quanto tempo levou essa conversa crucial? Se foram feitas mais de uma conversa, considere 
o tempo total que demorou.



3. Por favor, estime quanto tempo foi desperdiçado ao agir de modo pouco útil antes 
da conversa crucial. Respostas Porcentagem

Menos de 1 hora 71 13.65%

1 – 4 horas 166 31.92%

4 – 8 horas 72 13.85%

1 – 5 dias 92 17.69%

6 – 10 dias 26 5%

11 – 15 dias 11 2.12%

Entre 15 dias e um mês 20 3.85%

Entre 1 e 2 meses 18 3.46%

Entre 2 e 6 meses 21 4.04%

Mais de 6 meses 23 4.42%

Total 520 100%

4. Estimule o custo para a organização de ter evitado ou adiado a conversa crucial. Respostas Porcentagem

Menos de $100 154 30.14%

$100 – $1,000 178 34.83%

$1000 – $5,000 96 18.79%

$5,000 – $10,000 41 8.02%

$10,000 – $25,000 13 2.54%

$25,000 – $50,000 12 2.35%

Mais de $50,000 17 3.33%

Total 511 100%

5. Quão hábil você é para ter essas conversas cruciais no trabalho? Respostas Porcentagem

Nada hábil 30 5.83%

Um pouco habilidoso 181 35.15%

Moderadamente habilidoso 244 47.38%

Muito habilidoso 58 11.26%

Extremamente habilidoso 2 .39%

Total 515 100%
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