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Dedicamos este livro aos 
 

MELHORES LÍDERES DO MUNDO:  
gerentes, supervisores, assistentes,  
membros de equipe, pais, colegas e  

técnicos corajosos e habilidosos  
que abordaram problemas decisivos,  

difíceis, até hostis, e lidaram  
admiravelmente com eles.

Obrigado por seus exemplos. 
Obrigado por nos ajudarem a aprender.
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IX

Apresentação

Enquanto lia este livro, minha mente se mantinha voltada para uma 

imagem específica. A saber, J. D. Watson e Francis Crick, enquanto 

perseguiam incansavelmente o mistério da vida... e, finalmente, des-

cobriram a estrutura de dupla hélice do DNA. O mundo nunca mais 

foi o mesmo. Próxima parada... Estocolmo, em dezembro.

Não sei se os autores deste livro receberão uma ligação que 

confirma a premiação com um Nobel, mas há uma parte de mim 

que considera que é uma merecida recompensa por esta magnífica 

e pioneira obra -prima. 

Uma afirmação absurda? Acho que não.

Guerra e paz, bem -estar e mal -estar físico e mental extremo, 

casamento e divórcio, fracasso ignóbil e sucesso olímpico... todos 

esses assuntos profundos, em sua essência, dependem do funcio-

namento – ou não funcionamento – das relações humanas. Díades: 

um casal. Pequenas organizações: um restaurante com vinte mesas 

ou um departamento financeiro com vinte pessoas. Grandes orga-

nizações... um exército ou uma corporação na lista das 50 maiores 

empresas da revista Fortune. Países à beira da guerra e do genocídio. 

Digite nosso novo Watson e Crick e o elemento essencial do 

DNA organizacional: o DNA dos “confrontos decisivos” eficazes.

Alguns renomados especialistas da administração fizeram car-

reiras por meio da crença “Adote a estratégia correta... e o restante 

cuidará de si mesmo”. Outros afirmaram: “Estratégia, estratégia 

errada... são os processos da atividade básica que explicam a diver-

gência entre vencedores e perdedores”. E há aqueles que sustentam 

que a seleção do líder não tem correspondente para explicar os 

diversos graus da eficácia organizacional.

Sem dúvida, há verdade em tudo o que foi mencionado antes. 

(Apoiei diversas dessas posições ao longo dos anos... cada uma 

intensamente.) Porém, por outro lado, talvez todos esses conceitos 
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X CONFRONTOS DECISIVOS

“absolutos” que tiveram o objetivo de explicar as diferenças nos 

resultados organizacionais cometeram um engano. Quem sabe a 

ideia do DNA organizacional que tende a dar resultados excepcio-

nais esteja ausente sem permissão. 

Até agora.

Sim, sou aquele teimoso em relação a Confrontos decisivos. 
(Talvez porque tenha visto tantas das minhas próprias estratégias 

brilhantes evaporarem no espaço de minutos – segundos – enquan-

to fracassava num confronto com um colega ou um funcionário 

importante. Repetidas vezes.)

Então, por que tivemos de esperar até agora por este livro? 

Talvez porque este seja o momento. Estávamos acostumados a viver 

em um mundo mais tolerante. A escalada até a guerra podia durar 

décadas. A ineficácia empresarial latente podia levar uma eternidade 

para entrar em combustão. Os casamentos infelizes apodreciam por 

anos e, depois, por mais anos. 

Não mais. O mercado é implacável. Um golpe – quer o fra-

casso de um novo produto ou um terrorista com uma bomba 

asquerosa – e você está fora (nós estamos!). Portanto, a eficácia 

organizacional contínua – que, afinal de contas, nada mais é do 

que a eficácia das relações humanas – é da máxima urgência, do 

centro de operações da CiA até o escritório geral do Wal -Mart.

Confrontos decisivos é um salto à frente, original e ousado. Sem 

nenhuma dúvida. No entanto, como toda boa ciência, é construído 

sobre uma base muito sólida do que veio antes. Nesse caso, o ar-

dil perfeito é aplicar de modo imaginativo o melhor da pesquisa 

psicológica e sociopsicológica dos últimos cinquenta anos a esse 

assunto muito específico, precisamente definido... confrontos de-

cisivos – em tópicos, tais como desempenho e confiança – que 

promovem ou destroem a eficácia relacional ou organizacional. 

A hipótese básica é profunda. A aplicação da pesquisa compro-

vada é magistral. As explicações e as histórias corroborativas são 

persuasivas e lúcidas. A conversão da pesquisa e das histórias em 

ideias práticas e conselhos sólidos, que podem ser implementados 

CONFRONTOS DECISIVOS_Miolo.indd   10 05/09/2012   08:37:04



XI

APRESENTAÇÃO

por aqueles de nós que atravessamos com dificuldades esses cami-

nhos por décadas, é não menos que sensacional.

Sim, se você for ler somente um livro de “administração” nesta 

década, insistirei para que seja Confrontos decisivos.

Tom Peters

7 de julho de 2004

Lenox, Massachusetts
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XIII

Prefácio:  
uma nota para nossos leitores

Este livro segue as pegadas do seu “primo”, o livro Conversas deci-
sivas: Técnicas para argumentar, persuadir e assumir o controle nos 
momentos que definem sua carreira (Lua de Papel, 2012). Aqueles 

que o leram, ouviram falar dele ou o compraram devem, sem dúvi-

da, querer saber: “Qual é a diferença entre uma conversa decisiva e 

um confronto decisivo?”. Ficamos alegres com a pergunta. Os dois 

livros envolvem riscos elevados. Os dois tendem a ser emocionais. 

Por isso os dois são decisivos.

Aqui está a diferença: a característica inconfundível de uma con-

versa decisiva é o desacordo. Duas ou mais pessoas possuem opiniões 

diferentes, não sabem como superar suas diferenças, divagam no 

silêncio ou na violência e aniquilam o fluxo livre das ideias. Os desa-

cordos, tratados de modo deficiente, levam a decisões equivocadas, 

relações estremecidas e, com o tempo, a resultados desastrosos.

Os confrontos decisivos, por outro lado, consistem em decepções. 
Eles são constituídos por promessas não cumpridas, expectativas 

insatisfeitas e todos os outros comportamentos inadequados. Os 

confrontos abrangem o próprio alicerce da responsabilização. Todos 

começam com a pergunta: “Por que você não fez o que devia fazer?”. 

E só terminam quando uma solução é alcançada, e as duas partes 

ficam motivadas e são capazes de agir de acordo. Os confrontos são 

as discussões de desempenho espinhosas, complicadas e, muitas ve-

zes, alarmantes que não nos deixam dormir.

Agora, eis como os dois livros se relacionam: este livro recorre 

aos princípios encontrados em Conversas decisivas, com uma revi-

são ocasional e breve daqueles conceitos centrais. Dito isso, quase 

todo o material que você encontrará aqui é novo e independente. 

Pegue este livro, leia -o, ponha suas ideias em prática, e você nunca 

mais se afastará de outro conflito.
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1

introdução
Um dos meus problemas é que interiorizo 

tudo. Não consigo manifestar a raiva.  
Em vez disso, desenvolvo um tumor.

Woody Allen

o que é um 
confronto decisivo?

E quem se importa?

Quando dois pesquisadores de Stanford estacionaram o carro na 

portaria de uma madeireira nos contrafortes da região noroeste do 

estado de Washington, ficaram surpresos ao ver uma ambulância 

estacionada diante da fábrica. As luzes berrantes da sirene rotati-

va davam um tom sinistro para o primeiro dia do que se tornaria 

muitos meses de pesquisa.

Os dois especialistas integravam uma equipe de investigadores 

que estavam estudando meios de lidar com compromissos irrealiza-

dos e promessas não cumpridas no trabalho, no lar e no lazer. Por 

exemplo, como você deve confrontar um funcionário que sempre 

chega atrasado, um colega que fala mal de você pelas costas ou sua 

filha adolescente que acabou de anunciar que vai à festa de forma-

tura da escola do ensino médio com um garoto que você acha que 

é sobrinho -neto do satanás?
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Naquele dia, os dois pesquisadores estavam começando uma 

investigação pelo obscuro mundo da responsabilização empresarial. 

Primeiro, eles examinariam como os líderes geralmente lidam com 

compromissos irrealizados e expectativas insatisfeitas. Então, a ta-

refa deles seria revelar e ensinar o melhor modo de confrontar esses 

problemas. Eles saberiam o que dizer para um musculoso operador 

de empilhadeira que infringe uma norma de segurança; para uma 

chefe que continuamente controla, nos mínimos detalhes, seus re-

latórios; ou para um colega de trabalho que é muito incompetente.

Quando os pesquisadores entraram no escritório do gerente da 

madeireira, um deles perguntou, nervoso: 

– O que significa essa ambulância?

imaginem o constrangimento do gerente. Ali estavam os dois 

especialistas que ele havia contratado para criar um novo programa 

de treinamento para os supervisores da fábrica, e a ambulância que 

se afastava do portão principal estava transportando um funcionário 

que fora agredido... por um supervisor.

– Engraçado você perguntar isso – murmurou o gerente. – Pa-

rece que o Leo, nosso supervisor do turno da noite, e gostaria de 

frisar que ele é um ótimo sujeito, se envolveu numa discussão com 

um funcionário que não seguiu um procedimento de qualidade e... 

bem, vocês sabem como são essas coisas.

– Na realidade, não sei não – respondeu o pesquisador. – isso 

é o que nós viemos estudar aqui.

O gerente, pálido, prosseguiu:

– Toda essa situação é um tanto constrangedora. Parece que 

o Leo esmurrou o sujeito, e ele agora precisa levar alguns pontos.

Consideremos outra situação. Sarah, enfermeira -chefe do Cen-

tro Médico Pine valley, sente um frio na espinha enquanto os mé-

dicos discutem o tratamento de um paciente idoso. Os anos de 

experiência ensinaram duas coisas a Sarah: primeiro, aquele pa-

ciente precisava imediatamente de uma dose alta de antibióticos; se-

gundo, ainda que os médicos estivessem discutindo um tratamento 

que não envolvesse antibióticos, Sarah manteria sua boca fechada. 
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Anos antes, recém -formada na faculdade, Sarah tinha discor-

dado educadamente dos três médicos que ela estava auxiliando. 

Surpresos, eles pararam de falar de imediato e a encararam como 

se ela fosse uma barata sobre um bolo de casamento. Suas colegas 

olharam para ela com espanto. Em um momento aflitivo, que ficou 

remoendo em sua mente para sempre, as regras ficaram claras para 

Sarah: não discorde nunca de um médico. Agora, quase duas déca-

das e centenas de incidentes depois, ela continua se perguntando: 

os médicos farão o que eu acredito que eles devem fazer ou eles 

chegarão à mesma conclusão tarde demais? Ela não fica pensando 

se deve se manifestar. As expectativas de Sarah não foram satisfeitas 

e, desde então, ela recorre ao silêncio.

Como voCê liDA Com oS problemAS?  
Embora Leo e Sarah trabalhem em funções completamente dife-

rentes, eles enfrentaram o mesmo problema: o que você faz quando 

outras pessoas não estão fazendo o que elas supostamente deveriam 

fazer? Como você lida com promessas não cumpridas, expectativas 

insatisfeitas e comportamentos inadequados?

No caso de Leo, a infração era clara: um operador de máquina 

nunca conseguia seguir um procedimento rotineiro de qualidade. 

Leo chamou a atenção para o problema, uma palavra levou a ou-

tra, e agora o rapaz estava sendo levado para o hospital. O caso de 

Sarah era mais confuso. Dois médicos estavam prestes a fazer algo 

não só ineficaz, mas muito errado, ou assim pensava ela. Sarah não 

tinha certeza absoluta, mas quase. E se ela tivesse razão, o paciente 

poderia morrer. Como ela deveria confrontar os dois médicos? E, 

feito isso, onde ela poderia conseguir um novo emprego?

Leo e Sarah não estão sozinhos em seus conflitos. Por exemplo, 

como você lidaria com as seguintes situações?

 Um funcionário fala com você num tom ofensivo, que ultrapassa 

os limites entre o sarcasmo e a insubordinação. E agora?
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4 CONFRONTOS DECISIVOS

 Seu chefe lhe deu um prazo que você sabe que não é capaz de 

cumprir e disse, de modo nada sutil, que não quer escutar quei-

xas a respeito disso.

 Seu filho entra em casa exibindo uma nova e colorida tatuagem 

que faz sua pressão subir quatro pontos.

 Um contador quer saber como abordar um cliente que está 

transgredindo a lei.

 Os membros da família se afligem a respeito de como dizer ao 

avô que ele precisa cumprir sua promessa de não dirigir mais. 

Todos nós enfrentamos confrontos decisivos. Nós estabe-

lecemos expectativas claras, mas se a outra pessoa não as 

cumpre, ficamos decepcionados. Os advogados chamam 

esses incidentes de quebras de contrato. No trabalho, ten-

demos a chamá -los de compromissos não realizados; com 

um amigo, promessas não cumpridas; e com um filho ado-

lescente, violações de comportamento.

Qualquer que seja a terminologia, a questão é a mesma: o que 

você faz quando alguém o decepciona? Leo escolheu a primeira 

opção: a violência. Sarah optou por outra alternativa: o silêncio. 

Sem dúvida, há uma terceira opção. Sem dúvida, há um método 

que fica entre os universos rígidos e opostos da luta e da fuga. Na 

realidade, é disso que este livro trata. Examinaremos modos me-

lhores de lidar com promessas não cumpridas, decepções e outras 

divergências em relação ao desempenho. vamos investigar como 

abordar e dominar confrontos decisivos. Primeiro, porém, come-

cemos com uma definição.

o que queremoS Dizer Com ConfrontoS 
DeCiSivoS  
Quando utilizamos a palavra confronto, nós estamos empregando-a 

do seguinte modo: confrontar significa atribuir responsabilidades a 

alguém, face a face. Embora o termo possa parecer rude, não é isso 
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5O QUE É UM CONFRONTO DECISIVO?

o que temos em mente. De fato, quando os confrontos são tratados 

corretamente, as duas partes conversam de modo aberto e honesto. 

Ambas são francas e respeitosas. Dessa maneira:

 Os problemas são solucionados.

 As relações se beneficiam.

Para entender como os autores aprenderam a abordar promes-

sas não cumpridas e a lidar com elas de tal maneira que tanto solu-

cionam o problema quanto salvam relações, voltemos à madeireira. 

Como você deve ter adivinhado, os dois pesquisadores que entra-

ram na fábrica são integrantes da equipe que escreveu este livro.

o que 25 mil peSSoAS noS enSinArAm A 
reSpeito De influênCiA  
Depois de ficarmos sabendo que Leo tinha batido num funcionário, 

perguntamos ao gerente se poderíamos passar um tempo estudando 

os supervisores que eram – como podemos dizer? – menos ofen-

sivos fisicamente. Afinal, era nossa tarefa estudar os líderes mais 
competentes da madeireira. Fomos solicitados a criar um curso de 

formação de liderança com base nas práticas dos melhores líderes, 

e não dos piores.

Quando o gerente nos levou até os escritórios dos supervisores, 

para nos apresentar aos seus funcionários de melhor desempenho, 

nós nos surpreendemos ao saber que quem melhor supervisionava 

a produção era uma engenheira de 48 quilos, que estava realizando 

uma tarefa rápida na linha de produção. Ninguém era melhor do que 

Melissa em atribuir responsabilidades aos funcionários. Ela, junta-

mente com seis outros líderes, constituiria nosso primeiro grupo de 

estudo. Nós os selecionamos por sua capacidade de atribuir respon-

sabilidades às pessoas (eles não eram sutis), e eles realizavam isso de 

um modo respeitoso, ao contrário de Leo.

Na realidade, Melissa e seus colegas seriam as primeiras pessoas 

dentre as mais de 25 mil que estudaríamos em dezenas de instituições 
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nas duas décadas seguintes. Como ficou claro para nós que os líderes 

não são os únicos que exercem influência, expandimos nossa amos-

tra de pesquisa para incluir todos os formadores de opinião. Alguns 

eram líderes e outros não, mas todos foram identificados por seus 

colegas como as pessoas mais poderosas e eficazes em suas empresas. 

Nós as estudamos não porque eram os melhores comunicadores, 

os funcionários mais populares ou as pessoas com os cargos mais 

especiais; nós as estudamos porque eram as pessoas mais influentes 

e queríamos saber o motivo disso.
Por mais de 10 mil horas acompanhamos Melissa e outros for-

madores de opinião enquanto eles enfrentavam suas rotinas diárias. 

Nós os seguimos de perto até eles se cansarem de nós. Nós os 

observamos enquanto participavam de reuniões, testemunhamos 

a celbração de seus êxitos, tomávamos notas detalhadas enquanto 

eles atribuíam responsabilidades a outras pessoas.1

Em um estudo realizado em diversas organizações, não le-

vou muito tempo para descobrirmos o que diferencia os 

formadores de opinião dos outros funcionários. Não eram 

suas habilidades técnicas, seus cargos ou até algo tão in-

tangível como carisma. Os formadores de opinião exercem 

influência porque são os melhores ao abordar os amigos, 

os colegas de trabalho ou até seus chefes, atribuindo -lhes 

responsabilidades.

Melissa e seus colegas nos ensinaram o significado da palavra 

confronto. Eles atribuíam responsabilidades às outras pessoas, face 

a face e um a um, frequentemente sob circunstâncias difíceis. Eles 

eram capazes de abordar os problemas, solucioná -los rapidamente 

e – isso é o que realmente os diferencia –, de fato, melhorar as 

relações.

Após aprender que a capacidade de atribuir responsabilidades aos 

outros se situa bem no centro da capacidade de uma pessoa exercer 

influência, ficamos fascinados com os modos pelos quais os forma-

dores de opinião abordavam tópicos voláteis, tais como incompetên-
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cia, insubordinação e racismo. Realmente, ficávamos entusiasmados 

quando a pessoa que o formador de opinião estava prestes a con-

frontar era mais poderosa: por exemplo, um supervisor discutindo 

de igual para igual com um vice -presidente. E quando a pessoa que 

havia descumprido uma promessa tinha a reputação de ser defensiva 

ou até ofensiva (certa vez, assistimos a um técnico confrontar um 

companheiro que fora apropriadamente apelidado de “vlad, o Em-

palador”), mal podíamos esperar para ver o que aconteceria. Essas 

eram as interações que realmente queríamos observar.

E nós observamos. Observamos um vice -presidente confron-

tar um diretor financeiro suspeito de desviar dinheiro da empresa. 

Observamos um médico dizer para o seu diretor que ele era arris-

cadamente incompetente; tão incompetente, que os outros médicos 

marcavam cirurgias de risco em horários em que ele não estava em 

serviço. Testemunhamos um gerente de nível médio confrontar um 

vice -presidente sênior por violação da lei, colocando em risco um 

contrato de muitos bilhões de dólares. O que nos desconcertou a 

respeito de todas essas conversas não foi meramente o fato de que 

elas deram certo, mas que, quando terminaram, o problema estava 

resolvido e a relação havia melhorado.

Claro que nem todo formador de opinião tem sucesso o tempo 

todo. Não podemos prometer que as habilidades que aprendemos 

com eles farão com que você sempre obtenha o que quer ou trans-

forme magicamente as pessoas ao seu redor. O que vimos é que 

as habilidades associadas ao confronto decisivo oferecem a melhor 

perspectiva de obter sucesso, independentemente do assunto, da 

pessoa ou das circunstâncias.

Conversas decisivas nas manchetes  
A esta altura, você pode concluir que este é um livro sobre comu-

nicação. Afinal, o foco estará nos modos de dialogar com outra 

pessoa. No entanto, o livro não trata de comunicação, mas de re-

sultados – e decisivos, além do mais. Para te dar uma amostra a 

respeito do que queremos dizer com resultados decisivos, conside-

remos alguns novos itens.
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Quando ser educado resulta em tragédia  
Na manhã de 13 de janeiro de 1982, após decolar, um avião colidiu 

contra uma ponte que ligava Washington ao estado da virgínia. 

Com exceção de cinco passageiros, 79 outras pessoas morreram no 

acidente. O que causou a tragédia? O relatório oficial do acidente 

indicou que o desastre resultou de um erro do piloto. Ele retardou 

em excesso a decolagem, permitindo que muito gelo se acumulasse 

sobre as asas. No entanto, em uma nova investigação, a causa por 

trás da causa apareceu.

Enquanto o piloto fazia os preparativos para a decolagem, o co-

piloto percebeu que o gelo estava se acumulando sobre os motores 

e as asas muito mais rapidamente do que deveria. Ele receou que 

a situação estivesse ficando muito perigosa para a decolagem. No 

entanto, em vez de dizer francamente que achava que o comandante 

estava sendo imprudente ou irresponsável, o copiloto apenas fez 

insinuações. “Olhe todo esse gelo!” ou “Cara, é um esforço em vão 

tentar descongelar essa coisa. Dá uma falsa sensação de segurança, 

nada mais do que isso”.

Conforme o piloto prosseguia na sua rotina de decolagem, agora 

levando o avião em direção à pista de decolagem, o copiloto conti-

nuou demonstrando sua preocupação, mas, novamente, só de forma 

indireta. “isso não parece estar certo, parece?” O copiloto não quis 

partir para o confronto com o piloto ou com o símbolo de autoridade. 

Ele não quis ultrapassar o limite. O copiloto não disse: “Não acho 

seguro decolar. Acho que todos nós vamos morrer.” Ele pensou isso, 

mas não disse. Ele achou que era melhor ser educado.

Então, qual foi a causa real da tragédia? O copiloto não tinha um 

método para confrontar o piloto de modo que acreditasse ser tanto 

direto como respeitoso. Para o copiloto, era algo impensável e uma 

falta de tato confrontar o comandante. Em resumo, ele não sabia como 

abordar um confronto decisivo e lidar com isso de modo adequado.

Quando as pessoas não questionam a autoridade  
Um homem de meia -idade foi a uma clínica por causa de uma 

simples dor de ouvido e saiu de lá intrigado e com uma vasectomia 
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nova em folha.2 Como isso aconteceu? Dica: não foi um erro de 

digitação no seu prontuário. Depois do ocorrido, o médico explicou 

que o paciente ficara bem desperto enquanto o pessoal o preparava 

para a cirurgia. isso incluiu raspar os pelos em um lugar que ficava 

a um tronco inteiro de distância do seu ouvido infeccionado. No 

entanto, o paciente não disse nada. “Não consigo entender por que 

ele não perguntou o que estava acontecendo”, exclamou o médico. 

O homem obedeceu aos médicos: ele tinha aprendido a não ques-

tionar a autoridade.

Quando dizer o que pensa o deixa impotente  
É doloroso falar a respeito desse caso. Se você estava vendo a trans-

missão, em 28 de janeiro de 1986, uma terça -feira, quando o ônibus 

espacial Challenger explodiu no lançamento, você nunca esquecerá 

a sensação de horror absoluto que dominou as pessoas de todo o 

mundo quando sete astronautas norte -americanos desapareceram 

no céu da Flórida. “Como isso aconteceu?”, foi o que todos se per-

guntaram. Como as mentes mais brilhantes do mundo cometeram 

um erro tão terrível?

Os investigadores acabaram apontando os O -rings de vedação 

como culpados. A maior parte da conversa cessou ali. Tudo teria se 

encerrado ali se o problema do O -ring tivesse sido descoberto pela 

primeira vez após a explosão. A triste verdade foi que meses antes 

de a tragédia ocorrer, diversos engenheiros manifestaram receio 

de que os O -rings poderiam não funcionar se a temperatura caísse 

muito. No entanto, quem tinha coragem de passar a informação 

adiante, para os superiores?3

Dezessete anos atrás, quando o ônibus espacial Columbia ex-

plodiu, não foi por causa dos O -rings. Não obstante, a falha teve 

a mesma causa básica: as pessoas tinham medo de expressar suas 

preocupações abertamente.4 Por que as pessoas tinham medo de se 

manifestar? Os investigadores que estudaram o segundo desastre 

sugeriram que o ambiente na Nasa tinha ficado tão repressivo que 

as pessoas que traziam à tona problemas de segurança não eram 
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demitidas, mas suas atribuições eram mudadas; as pessoas paravam 

de escutá -las, e elas “se tornavam inúteis”.5

Como você assume um confronto decisivo que, se não condu-

zido de modo adequado, pode arruinar sua carreira?

Confrontos decisivos e vida diária  
vamos nos afastar das manchetes e considerar cenários mais tri-

viais. Como a incapacidade de assumir confrontos decisivos afeta a 

família ou o ambiente de trabalho? Como se constata, os confrontos 

decisivos estão na raiz de todos os problemas crônicos familiares e 

organizacionais. Ou as pessoas estão enfrentando promessas não 

cumpridas e simplesmente não lidam com elas, ou estão lidando 

com esses problemas de modo insatisfatório.

Cheio de coisas para fazer  
Por exemplo, você acabou de receber uma nova e enorme missão 

no trabalho, ainda que já tenha muita coisa para fazer. Seu chefe 

não fala nada a respeito de mudar suas prioridades para acomodar 

a nova carga de trabalho. De fato, a mensagem implícita é: “Não 

me interessa. Faça tudo o que for preciso. Aja!” 

Quando você afirma que a missão não parece realista, seu chefe 

diz para você “ser um jogador do time”. Claro, não ser um jogador 

do time é a versão empresarial de cometer traição. 

Quem sabe como abordar esse confronto decisivo?

Eu mudei de ideia a respeito de ter filhos  
Agora, um exemplo doméstico. Após cinco anos de casamento, 

Charley decide que é o momento de sua mulher, Brandy, engravidar 

do primeiro filho. Quando eles fizeram seus planos matrimoniais, 

concordaram que nunca teriam filhos, mas, aparentemente, Charley 

mudou de ideia. Ele anuncia seu novo plano para Brandy como uma 

decisão final. Ele a comunica como uma ordem. 
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Brandy se sente completamente pega de surpresa. Quando ela 

começa a expor suas considerações, Charley declara que o casa-

mento acabaria se eles não tivessem filhos. Fim de conversa. 

O que você diz quando seu cônjuge o ameaça com um assunto 

de tal importância? Como você conduz esse confronto decisivo?

O problema: em resumo  
Por trás de cada catástrofe nacional, falha organizacional e briga 

familiar, você encontra a mesma causa básica. As pessoas se veem 

diante de um confronto decisivo e não sabem o que dizer. Mas isso 

é o que elas devem saber: primeiro, precisam conversar face a face 

a respeito de uma questão muito importante; segundo, se elas não 

conseguirem resolver a questão, problemas simples se transforma-

rão em problemas crônicos.

Quando estão diante de um possível desastre, algumas pessoas 

caem em um silêncio angustiante. Em vez de falar direta e franca-

mente sobre o problema, elas lançam indiretas, mudam de assunto 

ou se retiram da interação completamente. O medo as condiciona 

a diversas formas de silêncio, e seu ponto de vista nunca é ouvido, 

exceto, talvez, na forma de fofoca ou boato.

Outras pessoas saem da inércia atormentada e descambam para 

a violência. Amedrontadas com a ideia de não serem ouvidas, pro-

curam impor suas opiniões sobre os outros. Elas silenciam as pes-

soas, exageram nos argumentos, atacam ideias, adotam táticas de 

debate hostis e acabam recorrendo a insultos e ameaças. O medo as 

condiciona a deturpar a discussão, e, frequentemente, suas opiniões 

enfrentam resistências.

tornAnDo -Se pArte De um grupo mAior  
Tudo isso pode mudar. Treinamos 200 mil pessoas, de Nairobi a 

Nova Jersey, e elas mudaram. Elas aprenderam as mesmas habilida-

des que Melissa e os outros formadores de opinião que estudamos 

utilizavam para lidar com alguns dos confrontos mais desafiadores 
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imagináveis. você pode aprender as mesmas habilidades. E, se fizer 

isso, será capaz de sair das sombras e lidar com decepções. Melhor 

de tudo, você aprenderá a evitar passar do silêncio difícil para a 

violência embaraçosa. De fato, quando você aprender a dominar 

confrontos decisivos, você nunca mais terá de se entregar aos seus 

medos e se afastar do problema. Essa é a boa notícia. 

Agora, a má notícia. Se você não conseguir abordar o con-

fronto decisivo e dominá -lo, nada vai melhorar. Pense a respeito. 

Alguém já resolveu problemas de desempenho mudando o sistema 

de análise de desempenho ou, aliás, qualquer sistema? Ninguém 

que tenhamos conhecido. Por exemplo, você mudou seu plano 

de ação, redigiu novas diretrizes e deu aulas a respeito de como 

acabar com o assédio sexual. As insensibilidades interpessoais 

desaparecerão?

Nas piores empresas, quando os problemas aparecem, as 

pessoas se refugiam no silêncio. Nas empresas medianas, as 

pessoas falarão alguma coisa, mas só para as autoridades. 

Nas melhores empresas, as pessoas promovem confrontos 

decisivos, face a face e no ato. E elas o promovem bem. isso, 

é claro, requer habilidade.

Sejamos claros nesse ponto: será um conjunto de habilidades, 

e não uma política, que permitirá que as pessoas solucionem seus 

problemas urgentes. isso se aplica a violações de qualidade, in-

frações de segurança, falhas em cortes de custos, erros médicos, 

adolescentes rebeldes e entes queridos retraídos. Não conte com 

novas regras, novos sistemas ou novas políticas para promover as 

mudanças que você quer. Não sozinhas. Ao menos, você precisa 

combiná -las a um conjunto de habilidades. 

Por exemplo, uma conhecida indústria investiu recentemente 

10 milhões de dólares em, primeiro, estudar e, depois, copiar um 

sistema de produção revolucionário do concorrente. (“Se não pode 

com eles, junte -se a eles.”) Evidentemente, para as mudanças da-

rem certo, os funcionários tiveram de usar os novos métodos e, em 
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seguida, tiveram de abordar os colegas de trabalho que não con-

seguiram fazer as mesmas coisas. No fim de dois anos do esforço 

de mudança, os executivos retornaram ao antigo sistema, pois o 

novo não estava funcionando. isso estava acontecendo não porque 

o sistema não era melhor – era muito melhor –, mas porque, nas 

próprias palavras dos executivos, “as pessoas não sabiam como con-

frontar os funcionários que não conseguiam lidar com o programa”.

Políticas, sistemas, programas: qualquer método para estimular 

a mudança nunca funcionará plenamente até as pessoas saberem 

como falar com outra pessoa a respeito de divergências e decepções. 

A sobrevivência institucional pede mudança constante. A mudança 

requer novas expectativas, e, gostemos ou não, elas acabarão sendo 

transgredidas. Se você não for capaz de confrontar aquelas pessoas 

que não conseguem cumprir novas promessas, nenhum memoran-

do, nenhuma política e nenhum sistema compensarão alguma vez 

a deficiência. 

voltemos à boa notícia. As habilidades para dominar os con-

frontos decisivos podem ser aprendidas. Com o tipo certo de ajuda, 

as pessoas podem e devem aprender as habilidades associadas ao 

confronto decisivo o tempo todo.

Autoavaliação  
Antes de você prosseguir, aqui está uma avaliação que pode ajudá-

-lo a entender seu nível de desempenho diante de um confronto 

decisivo. As instruções sobre pontuação estão na sequência.

Sim     Não
� � 1.  Em vez de entrar em uma discussão, tendo

   a adiar certas discussões mais do que deveria.

� � 2.  Quando os outros não cumprem uma promessa, 

   há ocasiões em que os julgo mais rápido do 

   que deveria.

� � 3.  Às vezes, crio problemas que deixam os outros 

   na defensiva.
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Sim     Não

� � 4.  Há pessoas com as quais  lido de modo rotineiro, 

   e, para ser honesto, não consigo ficar motivado. 

� � 5. Quando alguém não consegue fazer alguma

   coisa, tendo a dar conselhos precipitados, mas

   tudo o que a pessoa realmente quer é uma 

   oportunidade de falar sobre suas ideias.

� � 6. Quando falo com outras pessoas a respeito de

   problemas, às vezes me afasto do assunto e 

   perco o problema original.

� � 7.  Às vezes, analiso um problema, mas me 

   esqueço de esclarecer quem deve fazer o quê 

   e para quando.

Pontuação 
Some a quantidade de respostas “sim”. Eis o que sua pontuação 

total significa:

 6 -7: Não deixe de ler este livro.

 4 -5: você pode recorrer a alguma ajuda, mas, ao menos, 

você é honesto.

 2 -3: você é capaz e tende a ser bem -sucedido.

 0 -1: você pode nos ensinar uma ou duas coisas.

Uma versão completa do teste está disponível no Anexo A 

– Qual é a sua posição?. você também pode acessar o site 

www.crucialconfrontations.com (em inglês). Nele, você en-

contrará uma versão gratuita desse teste, com vídeos extras 

que ilustram métodos adequados e inadequados para abor-

dar confrontos decisivos. 
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oS grAnDeS benefíCioS De ConfrontAr oS 
outroS e oS grAnDeS CuStoS De Se AfAStAr  
imaginemos por um minuto que as pessoas possam aprender a 

como reagir de modos mais saudáveis, mais eficazes. isso signi-

fica, é claro, que elas têm de adotar as habilidades apresentadas 

rotineiramente por Melissa e pelas centenas de outros formadores 

de opinião que estudamos. Elas têm de saber como dominar suas 

emoções, descrever seus problemas de modo, que não causem ati-

tudes defensivas, motivar e facilitar as tarefas, e lidar com qualquer 

coisa recebida.

Eis a grande questão: o esforço vale a pena? Será que as pessoas 

que aprendem a como dominar confrontos decisivos acham que 

acabaram de se formar numa “escola de etiqueta”? Ou o mundo 

mudará de um modo significativo e duradouro? Quão grande é o 

investimento aqui?

Melhorando a responsabilização e o moral  
Para responder a essas perguntas, retornemos à madeireira. 

Lembrem -se de Leo. Nós ensinamos a ele (e seus colegas) como 

abordar subordinados que não executam um compromisso. A lu-

cratividade, a produtividade e o moral melhoraram. É possível que 

esses avanços se devam a algo tão vago quanto uma melhoria nas 

habilidades de supervisão? Sem dúvida. Esse projeto específico 

incluía cinco fábricas em que os supervisores aprendiam a como 

manter confrontos decisivos e cinco em que não recebiam nenhum 

treinamento (nenhuma outra mudança foi feita na operação de 

qualquer uma das fábricas). Somente as fábricas em que os super-

visores foram treinados melhoraram.

Outra melhoria organizacional  
Ampliemos a promessa que acabamos de fazer: as pessoas podem 
aprender habilidades associadas ao confronto decisivo e, quando isso 

acontece, as organizações se beneficiam. E, agora, ampliemos mais: 

CONFRONTOS DECISIVOS_Miolo.indd   15 05/09/2012   08:37:04



16 CONFRONTOS DECISIVOS

as organizações não só se beneficiam, como elas se beneficiam muito 

mais do que a maioria das pessoas pode imaginar. 

Os resultados falam por si mesmos
Os dados mencionados a seguir foram obtidos nos estudos 

de caso da vitalSmarts:

 Após ensinar habilidades associadas ao confronto decisi-

vo para funcionários de uma grande empresa de telefonia, 

constatamos um aumento de 18% no uso das habilida-

des correspondentes, com mais de 40% de melhoria na 

produtividade.

 Depois que um grupo de tecnologia da informação (Ti) 

aprimorou as práticas de confrontos decisivos em 22%, 

a qualidade melhorou acima de 30%, a produtividade 

subiu quase 40%, os custos despencaram quase 50%, e 

a satisfação dos funcionários subiu 20%. 

 Um projeto com um grande fornecedor de material de 

segurança revelou que, para cada 1% de aumento no uso 

de suas habilidades associadas ao confronto decisivo, ha-

via um ganho de 1,5 milhão de dólares em produtividade. 

Nove meses depois de começar o treinamento, os funcio-

nários melhoraram 13%. Faça os cálculos.

 Após realizar uma pré -medição das habilidades dos fun-

cionários em uma grande empresa, ensinamos a eles como 

manter confrontos decisivos. Em quatro meses, as pessoas 

apresentaram uma melhoria de 10% em seus hábitos de 

confrontar questões difíceis. Previsivelmente, a satisfação 

dos clientes e dos funcionários, a produtividade e a quali-

dade apresentaram melhorias similares.

Realizando melhorias de 25 a 50%  
Como organizações que instituíram complicadas iniciativas de mu-

dança só para conseguir, com dificuldade, uma magra melhoria de 
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0,5% subitamente desfrutam de saltos de qualidade e produtividade 

de 25 a 50%? Primeiro, elas têm de abrir um grande espaço para 

melhorias. Segundo, os líderes devem encontrar um jeito de chegar 

a essas melhorias e realizá -las.

Para se ter uma ideia do quanto há a ganhar, voltemos ao caso 

de Leo. Consideramos que a maioria dos leitores trabalham em 

empresas que são muito mais saudáveis do que um lugar em que 

os líderes batem nos funcionários. No entanto, será possível notar 

como esse exemplo diz respeito a quase todos.

Após tomar conhecimento de que Leo tinha batido num ope-

rador de máquina, queríamos muito escutar o que os funcionários 

tinham a dizer. Assim, conversamos com o operador e dezenas 

dos seus colegas de trabalho. Surpreendentemente, os funcionários 

aceitavam o fato de que o uso da força excessiva era parte da sua 

rotina diária. Constantemente, os supervisores gritavam, insulta-

vam, ameaçavam e, de vez em quando, até começavam a brigar 

com os funcionários. No entanto, ninguém estava disposto a entrar 

em combate.

Talvez o motivo pelo qual os funcionários demonstrassem tanta 

tranquilidade era que eles tinham encontrado maneiras de acertar 

as contas. Quando os supervisores os ofendiam, eles se vingavam, 

triturando, às escondidas, folhas de madeira compensada sem ne-

nhum defeito, transformando -as em serragem. isso colocava os 

empregos dos supervisores em risco, pois prejudicava os números 

da produção. Os supervisores tinham consciência da sabotagem e 

desenvolveram práticas para espionar os funcionários. Então, se 

vissem algo de que não gostavam, saíam dos seus esconderijos e 

confrontavam o funcionário ofendido. Os funcionários se reveza-

vam para ver se estavam sendo espionados, para que pudessem agir 

da melhor maneira possível quando fossem avisados de que estavam 

sob vigilância. E você achava que seu trabalho era duro?

Agora, de volta ao nosso objetivo. Esses ataques e contra-

-ataques estavam custando uma fortuna para a fábrica. Os custos 

do registro e processamento das reclamações, das interrupções para 

criticar os líderes, da destruição de matérias -primas, da sabotagem 
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do maquinário e do envolvimento em dezenas de outras tarefas sem 

valor agregado eram imensos. Depois que os supervisores apren-

deram como atribuir responsabilidades aos funcionários, previsi-

velmente eles fizeram melhorias notáveis. O moral estava tão baixo 

e os custos estavam tão altos que mesmo pequenas mudanças no 

comportamento dos supervisores provocaram mudanças imensas 

nos resultados.

Melhorando a iniciativa arbitrária  
Adivinhe: a fábrica de madeira compensada não está sozinha nes-

sa. Certo dia, quando entramos em um grande canteiro de obras 

públicas, perguntamos ao gerente: “Quantas pessoas trabalham 

aqui?”. Sem abrir um sorriso, o líder, indiferente, tirou um palito 

de dente da boca e falou, de modo arrastado: “Cerca de 40%”. Ele 

estava quase certo. 

Nos Estados Unidos, uma pesquisa nacional revelou que 

44% dos trabalhadores entrevistados investiam somente o 

esforço necessário para não serem demitidos.6

Nossa pesquisa revelou que a maioria das organizações está 

perdendo entre 20 e 80% do seu possível desempenho devido à 

incapacidade dos líderes e funcionários de abordar os confrontos 

decisivos e dominá -los. Por exemplo, pedimos a líderes de mais de 

doze indústrias para avaliar a proporção de contribuição dos seus 

funcionários de melhor desempenho em relação àqueles de pior 

desempenho. A diferença média é de oito para um. Em uma em-

presa de alta tecnologia, verificamos que o desempenho dos melho-

res programadores superava o dos piores numa proporção de dez 

para um. E você adivinhou: frequentemente, os piores funcionários 

ganham o mesmo. Em geral, eles não são confrontados, mas são 

só chamados de “pesos mortos” e deixados a mofar, enquanto os 

funcionários de melhor desempenho arcam com a responsabilidade. 

É previsível que, ao ensinar pessoas como melhorar sua capacidade 
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de assumir confrontos decisivos, alcançemos, em geral, melhorias 
de 20 a 40%. Esses resultados podem ser apenas a ponta do iceberg.

E o que você acha disso? Quanto seus melhores funcionários 
produzem a mais do que seus piores funcionários? Famílias e orga-
nizações cívicas não são diferentes. Os funcionários de melhor de-
sempenho sempre produzem mais do que sua cota justa. Os 20% da 
extremidade inferior de qualquer população absorve 80% do tempo 
das pessoas em posições de responsabilidade. Essas injustiças e dis-
paridades de desempenho podem e devem ser reduzidas, mas isso 
só ocorrerá quando líderes, pais e colegas de trabalho aprenderem 
como abordar as pessoas e atribuir-lhes responsabilidades.

Passemos para o domínio público. Você se lembra de Sarah, 
enfermeira -chefe do Centro Médico Pine Valley? Ela não é a única 
profissional da área da saúde que não sabe ao certo como confron-
tar outras pessoas.

No ano passado, 41 milhões de resfriados foram tratados 
por engano com antibióticos, porque os médicos não esta-
vam dispostos a confrontar os pacientes que exigiam medi-
camentos. Os pacientes chegavam resfriados, não gostavam 
de saber que sua enfermidade só tinha de seguir o curso 
normal, exigiam antibióticos e os obtinham – ainda que não 
fossem ajudar. Por quê? Porque os médicos não conseguem 
“dizer não” em relação aos medicamentos.7

Em um estudo impressionante, pesquisadores se passando por 
médicos telefonaram para enfermeiras e pediram para elas medica-
rem pacientes. Esses pedidos infringiam quatro políticas do hospital. 
Primeiramente, a enfermeira não conhecia o médico. Em segundo, 
o pedido era feito por telefone. Em terceiro, era uma medicação que 
não fora aprovada para uso naquele hospital. Em quarto, a dose ex-
cedia perigosamente a admissível. Agora, o ápice da história: 95% das 
enfermeiras tentaram cumprir o pedido (elas foram interrompidas 
antes de medicar os pacientes).8
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Quais são as implicações dessa pesquisa? O que acontece para 

que as enfermeiras não se sintam à vontade para falar abertamente? 

De acordo com outro estudo, elas e outros profissionais da área da 

saúde, em geral, não se manifestam quando os colegas não lavam 

as mãos de modo adequado. Dois milhões de infecções por ano 

acontecem nos hospitais norte -americanos, e os especialistas acre-

ditam que a maioria é causada pelo contato com os trabalhadores 

da área da saúde.9

Não seria bom se você pudesse encontrar uma maneira de es-

timular as pessoas a lavar as mãos de modo adequado, sem ter de 

encarar um confronto decisivo? Com isso em mente, o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão norte -americano, 

insistiu para que os hospitais oferecessem mais pias. Como pode-

mos suspeitar, as pias foram oferecidas, mas nada mudou. De novo, 

as mudanças físicas e as mudanças em políticas são geralmente 

insuficientes para estimular a melhoria. Se os profissionais não 

puderem falar a respeito de medicações questionáveis ou proce-

dimentos incompletos, os problemas continuarão. O que o CDC 

deveria ter exigido era um novo conjunto de habilidades.

E agora em relação à esfera final: o lar. O que acontece quan-

do os casais são incapazes de trabalhar suas diferenças de modo 

saudável? O custo disso é evidente. Quando os casais sabem como 

solucionar problemas difíceis, como abordar um confronto decisivo 

e conduzi -lo bem, eles tendem a ficar juntos. Os casais que recor-

rem a expressões faciais insolentes, olhares hostis e ameaças veladas 

não ficam juntos. Como sabemos?

Seguindo estudos similares dos pesquisadores Markman e No-

tarius, o professor James Murray e o psicólogo John Gottman gra-

varam em vídeo setecentos casais, enquanto eles tratavam dos seus 

problemas triviais, dando o melhor de si.10 Em seguida, observado-

res treinados julgavam o que assistiam. Os casais que eram capazes 

de conversar mantendo o respeito e resolvendo os problemas eram 

postos em um grupo. Os casais que recorriam a métodos negativos 

eram colocados em outro. Então, os pesquisadores acompanharam 

os casais durante a década seguinte. O modo pelo qual os casais 
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se tratavam durante as conversas gravadas em vídeo predizeram, 

em 94% das vezes, quem ficaria junto. Os casais que tinham de-

monstrado a capacidade de trabalhar as diferenças expressando 

seus pontos de vista de modo honesto e respeitoso ficaram juntos.

isso é espantoso. Quem pode prever 94% de qualquer compor-

tamento humano? O que torna esse resultado ainda mais impres-

sionante é que os pesquisadores tinham de observar os casais por 

apenas 15 minutos para prever o sucesso conjugal. O que aconte-

ceria se, após uma breve análise, os casais “em risco” aprendessem 

a como trabalhar os confrontos decisivos? imaginemos a dor e o 

sofrimento que eles poderiam evitar.

Ousemos entrar no domínio da educação infantil? Gostemos 

ou não, os pais e os tutores são os primeiros modelos exemplares 

associados às habilidades sociais. Não é de se admirar que, quan-

do as crianças começam a ir para a escola, os meninos praticam 

bullying e as meninas boicotam as colegas. As crianças não nascem 

com a capacidade de trabalhar as diferenças. Coloque -as diante da 

tevê, onde assistem 16 mil assassinatos simulados e 200 mil atos de 

violência até os 18 anos,11 deixe -as espiar seus pais enquanto discu-

tem (metade desses pais estão se agredindo verbalmente). Alguém 

ainda se surpreende que, quando as crianças vão para a escola, elas 

frequentemente se tratam mal?

Quando os estudantes ingressam no mercado de trabalho, o que 

acontece? Eles não liberam novos hormônios que melhoram suas 

competências sociais. E, é claro, os gerentes de recursos humanos 

não descartam os funcionários de pior desempenho. Os novos fun-

cionários podem atravessar um detector de metal para verificação 

de armas, mas não atravessam um detector de habilidades sociais 

que determina se eles sabem como assumir um confronto decisivo 

de modo eficaz.

Qual é o ponto principal? Se você não for capaz de confrontar 

expectativas insatisfeitas de modo eficaz, você acabará sofrendo 

grandes consequências pessoais, sociais e organizacionais; você 

nunca melhorará e você não poderá escapar. Os profissionais da 

área da saúde continuarão calados enquanto os colegas falham no 
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cumprimento das diretrizes -padrão. A produtividade continuará a 

ser metade do que deveria ser. As taxas de divórcio continuarão a 

pairar em torno de abissais 50%.

No entanto, se você aprender a atribuir responsabilidades às 

pessoas de modo a solucionar os problemas sem provocar novos, 

você poderá esperar mudanças significativas e duradouras. De fato, 

aprenda como assumir confrontos decisivos, e você nunca mais terá 

de se afastar de outro conflito.
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reSumo

o que é um confronto decisivo?
 Um confronto decisivo consiste em uma discussão de responsabi-

lização, face a face – alguém o decepcionou e você conversa com 

essa pessoa diretamente. Quando tratado de modo adequado, o 

problema é resolvido e a relação se beneficia.

 No centro da maioria dos problemas de família, grupos e orga-

nizações situa -se a incapacidade de manter confrontos decisivos. 

Se você se afastar das decepções ou lidar com elas de maneira 

insatisfatória, os custos poderão ser altíssimos.

 Aprenda um conjunto de habilidades – isto é, como dominar 

confrontos decisivos – e você poderá esperar uma mudança 

significativa e duradoura em cada problema que você escolher 

confrontar, em cada domínio da sua vida.

 Aprenda como dominar os confrontos decisivos, e você nunca 

mais terá de ceder aos seus medos e se afastar de um problema.

recursos adicionais  
Para complementar seus esforços em dominar os confrontos deci-

sivos, visite www.crucialconfrontations.com (em inglês). Lá você 

encontrará diversas ferramentas que foram idealizadas para ajudá-

-lo a converter ideias em ações. Para grupos de leitores, faça o 

download de uma lista de perguntas para ajudar a estimular uma 

discussão em grupo a respeito dos princípios e das habilidades 

básicas. você também pode encontrar essas perguntas no Anexo 

D – Perguntas para discussões entre grupos de leitura, deste livro.

e agora?  
Se abordar confrontos decisivos e lidar bem com eles pode ter um 

impacto tão grande em sua vida, como você sabe quais problemas 

enfocar e quais evitar? Se você for como a maioria das pessoas, 

haverá muitas áreas que poderá aprimorar. Sem dúvida, você não 

pode falar com toda e qualquer pessoa a respeito de tudo; então, 

como você faz escolhas de modo sensato? vejamos...
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parte i

trabalhar -se 
primeiro

O que fazer antes  
de um confronto decisivo

Ao abordarmos um confronto decisivo, é importante saber que pre-

cisamos trabalhar nós mesmos primeiro. Não podemos começar 

determinados a “consertar todas as outras pessoas” e esperar obter 

os resultados que realmente estamos à procura. De fato, só pode-

mos mudar nós mesmos.

Dito isso, lembre -se de que os confrontos decisivos vivem e 

morrem nas palavras que as pessoas escolhem e, em particular, 

no modo pelo qual as pessoas as comunicam. Essas palavras e, 

especialmente, o modo pelo qual são comunicadas, vivem e mor-

rem sobre aquilo que as pessoas pensam antes de abrirem suas 

bocas. Nenhum grau de preparação poderá evitar um confronto, 

se a pessoa que traz à tona promessas não cumpridas não estiver 

no estado de espírito correto. Eis como aqueles que dominam os 

confrontos decisivos garantem que suas ideias são adequadas, antes 

de abrirem a boca:

 Eles se certificam de que estão confrontando os problemas cor-

retos. (Capítulo 1 – Escolher que e se).
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 Eles se certificam de que as ideias que percorrem suas mentes –

fatos, histórias e emoções – os ajudem a enxergar a outra pessoa 

como uma pessoa, e não como um vilão. Eles aprendem a con-

trolar suas emoções mais fortes, revendo as experiências que as 

desencadearam. (Capítulo 2 – Dominar minhas histórias).
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Capítulo 1

Cometi um lapso freudiano ontem à noite. 
Chamei meu marido pelo nome do meu 
primeiro namorado. Foi constrangedor.

Fiz o mesmo tipo de coisa. Quis dizer 
para o meu marido “Passe as batatas 

para mim, por favor”, mas disse: “Morra, 
perdedor; você destruiu minha vida”.

escolher qual e se
Como saber qual confronto decisivo 

manter e se você deve mantê ‑lo 

Os problemas raramente chegam em caixas muito pequenas; pelo 

menos, não é o caso das questões com as quais nos preocupamos. 

Estas chegam em grandes pacotes. Por exemplo, seus sogros aca-

baram de chegar sem aviso prévio enquanto você estava jantando. 

você falou para eles a respeito de avisá -lo antes, em particular se 

planejam fazer uma visita na hora do jantar, mas eles ainda conside-

ram isso um capricho. Nessa situação, qual problema você aborda?

você não tem comida suficiente para servir. isso poderia ser 

motivo fácil para discutir. Repetidas vezes eles prometeram que o 

avisariam, mas constantemente quebram essa promessa, fazendo 

você perder a confiança neles – o que tende a ser mais difícil de 
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abordar. Finalmente, após rejeitar seu convite para se juntarem a 

você na mesa, eles fazem cara feia e se lamuriam pelos cantos. isso 

pode ser realmente difícil de confrontar.

vejamos um exemplo de trabalho. Seu chefe lhe promete um au-

mento e, depois, desiste. É a segunda vez que ele lhe prometeu algo 

e voltou atrás, com exceção de que, dessa vez, ele lançou a bomba 

numa reunião e, portanto, você não pôde reclamar imediatamente. 

Quando você o parou num corredor para trazer a questão à tona, 

ele lhe disse que estava com pressa e falou que você devia “parar de 

ser insensível às minhas necessidades de tempo”. você perguntou se 

vocês podiam conversar mais tarde, e ele afirmou: “Ei, eu também 

não ganho o quanto mereço”.

Em cada um desses casos você ficou com duas perguntas que 

tem de responder antes de abrir a boca: qual? e se?. Em primeiro 

lugar, qual violação, ou quais violações, você deve realmente abordar? 

Como esmiuçar um conjunto de problemas e escolher aquela parte 

que você quer confrontar? você tem diversas opções e não pode con-

frontar todas, pelo menos não em uma única reunião. Em segundo 

lugar, você precisará decidir se vai dizer alguma coisa. você se mani-

festa e corre o risco de provocar toda uma nova série de problemas, 

ou você fica quieto e corre o risco de nunca resolver o problema?

Consideremos essas duas perguntas, uma de cada vez. Tratare-

mos da pergunta se depois de resolvermos a pergunta qual.

eSColhenDo quAl  
A pergunta a respeito de o que você deve discutir pode ser o con-

ceito mais importante abordado neste livro. Quando os problemas 

chegam aos montes, e esse é frequentemente o caso, nem sempre 

é fácil saber qual problema ou quais problemas tratar.

Por exemplo, uma filha adolescente jura ao pai que voltará para 

casa até a meia -noite depois do seu primeiro encontro com um rapaz, 

mas só chega à uma da manhã. Eis a pergunta iminente: qual proble-

ma o pai deve confrontar? “isso é fácil”, você diz. “Ela se atrasou”. 

verdade, essa é uma maneira de descrever o problema. Aqui estão 
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diversas outras maneiras: ela não cumpriu uma promessa; a filha 

violou a confiança do pai; ela deixou seu pai com muito medo de que 

tivesse morrido em um acidente de carro; de propósito, desobedeceu 

a uma regra familiar; claramente, desafiou seu pai num esforço de 

escapar do controle familiar; ela estava se vingando do seu pai pelo 

fato de ele a ter castigado no fim de semana anterior; sabia que dei-

xaria seu pai angustiado se ficasse na rua até tarde com um rapaz 

que tem alguns piercings no rosto e, por isso, agiu assim.

Embora seja verdade que a filha havia cruzado a porta sessenta 

minutos após o horário combinado, esse pode não ser o único e exa-

to problema que o pai queira discutir. Eis o perigo adicional: se o pai 

selecionar o problema errado a partir dessa longa lista de possíveis 

problemas e lidar bem com ele, poderá ficar com a impressão de 

que fez a coisa certa. No entanto, se quiser se juntar ao grupo dos 

melhores solucionadores de problemas do mundo, terá de identifi-

car e lidar com o problema certo, ou ele nunca desaparecerá. isso 

ainda nos deixa com a seguinte pergunta: qual é o problema certo?

Sinais de que você está lidando com o problema 
errado  

Sua solução não alcança aquilo que você realmente quer  
Para termos uma ideia da sensação de como escolher o problema 

certo, consideremos um caso real que, recentemente, descobrimos 

durante um treinamento para diretores escolares. Trata -se de uma 

experiência com um diretor de escola primária. No recreio, uma 

professora percebe a seguinte interação: duas meninas do segundo 

ano estão brincando no trepa -trepa. Quando Maria empurra Sarah 

para apressá -la, Sarah grita: “Não me toque nunca mais, sua me-

xicanazinha suja!”. Maria reage: “Ao menos, não sou uma baleia!”. 

E esse é o evento que desencadeia toda a situação.

O diretor chama os pais das meninas, descreve o que aconteceu 

e explica que a escola dará um castigo a elas. Os pais de Maria 

concordam com a ideia, agradecem ao diretor e, para eles, esse é 
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o fim da discussão. A mãe de Sarah, contudo, adota uma postura 

diferente. Ela pergunta: “Que tipo de castigo cada menina receberá 

exatamente?”. O diretor explica que o castigo será condizente com 

a natureza da ofensa.

No dia seguinte, a mãe de Sarah aparece sem aviso prévio e 

afirma para o diretor no corredor, em alto e bom tom, que não 

quer que a escola castigue sua filha. Ela cuidará do castigo por 

conta própria. O diretor explica que, pelas normas da Secretaria 

da Educação, a escola é obrigada a agir. De fato, no dia seguinte, 

Sarah será separada das amigas no almoço e solicitada a almoçar 

numa sala sob a supervisão de uma auxiliar de ensino. Esse será 

o castigo prescrito. Então, a mãe de Sarah avisa que, no dia se-

guinte, pegará sua filha para levá -la a um almoço particular, em 

um restaurante próximo.

Nesse cenário, há diversos problemas. No treinamento, quando 

os diretores tomam conhecimento do incidente, muitos agem pela 

emoção. “Esse é um problema fácil de solucionar”, alguém sugere. 

“você o leva para o comitê disciplinar do distrito. Além disso, como 

há assuntos raciais envolvidos nesse caso, você pode pegar as mães 

envolvidas na confusão para intervir”. Naturalmente, porém, o ob-

jetivo aqui não é causar desconforto para as mães; então, o que o 

diretor deve fazer?

À medida que os diretores se acalmam para discutir o proble-

ma a sério, eles trazem à tona diversas questões: “Primeiro, há o 

problema da intromissão. A mãe de Sarah não tem o direito de 

perguntar a respeito do castigo de Maria. É um assunto privado”. 

“Não, a questão maior é que ela está exigindo a perda do direito da 

escola de castigar. isso é simplesmente inaceitável.” “Além disso, a 

criança vai ser recompensada com um almoço especial em vez de 

ser punida. Por que isso?” “O que você acha do fato de a mãe ser 

arrogante e manipuladora? isso não é bom.”

Finalmente, um dos diretores -assistentes aborda um assunto 

que todos parecem considerar importante: “Estou preocupado por-

que a mãe e a escola não estão sendo parceiras na solução do pro-

blema. Gostaria de trabalhar com a mãe para propor um plano em 
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comum acordo. Caso contrário, ela poderá começar a caracterizar 

os funcionários da escola como inimigos, e a filha logo concordará 

com isso”.

Assim que essa importante questão é destacada como o princi-

pal problema, uma discussão pode ser mantida para solucioná -lo 

e o diretor pode obter o que ele realmente quer: uma parceria de 

trabalho com a mãe, que ajudará a beneficiar a criança. As soluções 

para quaisquer dos outros problemas não teriam satisfeito isso, e a 

frustração teria subsistido.

Assim, tome nota: se a solução que você está aplicando não 

obter os resultados que você realmente quer, é provável que você 

esteja lidando com o problema errado.

Você está constantemente discutindo a mesma questão  
Antes de lidar com a mãe agressiva, consideremos outro problema. 

Dessa vez, você está trabalhando com o dono de uma imobiliária 

de uma comunidade rural. 

– A mulher que trabalha na recepção chega quase sempre atra-

sada – explica o dono.

– O senhor já falou com ela? – você pergunta.

– Diversas vezes.

– E o que acontece? – você prossegue.

– Ela chega na hora por alguns dias, talvez durante uma semana, 

e, depois, começa a chegar atrasada de novo.

– Então, o que o senhor diz para ela?

– Digo que ela está atrasada e que não gosto disso.

Essa situação apresenta um ótimo exemplo do que separa os 

melhores solucionadores de problemas de todas as outras pessoas. 

O dono tem a coragem de confrontar a recepcionista. isso o separa 

dos piores. No entanto, o fato de que ele volta ao mesmo problema 

toda vez o coloca abaixo dos melhores. Essa é uma indicação de que 

há algum outro problema que precisa ser discutido: a recepcionista 

não está cumprindo seus compromissos; ela está desrespeitando a 

política da empresa etc.
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Dia da Marmota
Quando as pessoas cometem o mesmo erro frequentemente, 

aqueles que são os melhores em identificar e confrontar os 

problemas redefinem cada problema em função de cada nova 

infração. Eles não vivem a vida medíocre de Phil Conners, 

o homem do tempo da tevê do filme Feitiço do Tempo (em 

inglês, Groundhog Day, ou “Dia da Marmota”): aqueles que 

observam falhas repetidas e discutem cada novo caso como 

se fosse a primeira vez que vivenciassem o mesmo problema 

(no mesmo dia), repetidamente, e nada nunca muda. Os so-

lucionadores de problemas habilidosos nunca vivem o “Dia 

da Marmota”. Na primeira vez que uma pessoa se atrasa, 

ela chegou tarde; na segunda vez, ela falhou em cumprir 

sua promessa; na terceira vez, ela está passando a infringir 

a disciplina etc.

Em resumo, se você tem frequentemente a mesma discussão 

relativa à solução de um problema, é provável que haja outro pro-

blema mais importante que você precisa abordar.

Você está ficando cada vez mais incomodado  
À medida que você prossegue sua conversa com o dono da imobi-

liária, você diz: 

– Sem dúvida, o fato de sua recepcionista chegar atrasada é o 

comportamento que chama a sua atenção, e é o que você conversa 

com ela. No entanto, nesse caso, qual é o problema real?
– Não tenho certeza. Sei que está começando a me incomodar 

muito, mais do que deveria, provavelmente.

– O senhor está ficando mais incomodado porque o problema 

está se agravando?

– Não necessariamente – responde o corretor, hesitante.

Finalmente, você pergunta: 
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– Quando o senhor fica furioso o suficiente para se queixar 

com sua mulher, seus colegas de trabalho ou seu melhor amigo a 

respeito de um problema, como você o descreve?

A expressão do corretor se ilumina e ele diz, agitado: 

– O que me mata é que a moça está tirando proveito da nossa 

relação. Ela é minha vizinha, me ajudou muito, e, agora, não faz o 

que eu mando porque sabe que não vou castigá -la, pois somos bons 

amigos. Ao menos, é como parece para mim.

Esse é o problema que o corretor precisa confrontar. Ele está 

ficando cada vez mais incomodado com cada infração, pois ele 

nunca lidou com a questão que o está incomodando. Chegar com 

atraso é a ponta de gelo flutuante sobre as águas frias. Aproveitar -se 

de uma amizade é o próprio iceberg.

Confrontando a questão certa  
Como você pode perceber a partir desses exemplos, aprender como 

encontrar o ponto principal de uma infração requer tempo e prática. 

A maioria das pessoas, ao se sentir pressionada pelas restrições do 

tempo e perturbada pelas emoções, não percebe a questão real. Os 

diretores da escola primária levaram vinte minutos ou mais para 

discutir os diversos desafios presentes no caso da mãe agressiva. De 

fato, a maioria nunca compreenderia que a falta de cooperação é o 

que eles, provavelmente, deveriam discutir. Muitos não conseguem 

ir além das suas reações emocionais. Eles querem se fixar na mãe 

agressiva, e, para ser sincero, é exatamente o que muitos fariam.

Num caminho parecido, a maioria dos pais que andam nervosos, 

de um lado para o outro, quando uma filha adolescente não chega 

no horário combinado, não consegue enxergar além dos ponteiros 

do relógio, quando, na verdade, o que realmente os preocupa é o 

fato de que a menina não teve a gentileza de ligar para eles, informá-

-los de que ela se atrasaria e trazer, com isso, um misericordioso 

conforto para sua angústia. Muitos nem mesmo entendem que é 

isso o que os está aborrecendo.

A capacidade de reduzir uma infração à sua singela essência 

requer paciência, um senso de proporção e precisão. Primeiro, você 
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tem de dedicar um tempo para esmiuçar o problema. Frequente-

mente, as pessoas estão muito apressadas para fazer isso. Suas 

emoções as impelem a se mover rapidamente, e a rapidez raramente 

leva a uma reflexão cuidadosa. Segundo, enquanto as questões são 

classificadas, você precisa decidir aquilo que mais o está incomo-

dando. Caso contrário, você acabará correndo atrás do alvo errado 

ou de muitos alvos. Terceiro, você tem de ser conciso.

É preciso reduzir a questão a uma única sentença. Descrições 

longas do problema só encobrem a questão real. Se você não con-

seguir reduzir uma violação a uma sentença clara antes de falar, 

a questão quase nunca se tornará mais compreensível e enfocada 

conforme a conversa avança.

Ferramentas úteis para chegar ao confronto certo  
Digamos que, apesar de todas as suas iniciativas, você continua 

voltando ao mesmo problema. Suas emoções estão piorando, não 

melhorando, e, em contrapartida, você acha que está escolhendo 

falar sobre o que é fácil, conveniente ou óbvio, mas não sobre o que 

é importante. Em resumo, você tem todos os motivos para acreditar 

que está lidando repetidamente com o problema errado. Como você 

dá meia -volta nesse mau hábito? Para atingir o alvo certo, utilize 

as ferramentas a seguir.

Pense CPR  
Esse acrônimo pode ajudar a definir o problema e também a eli-

minar o “Dia da Marmota”. Na primeira vez que um problema se 

manifesta, converse sobre o Conteúdo, o que acabou de acontecer: 

“você bebeu muito no almoço, ficou embriagado, começou a falar 

muito alto, ridicularizou nossos clientes e constrangeu a empresa”. 

Em geral, o conteúdo de um problema lida com um evento único: 

o aqui e o agora.

Na próxima vez que o problema ocorrer, fale a respeito do 

Padrão, o que aconteceu ao longo do tempo: “É a segunda vez 

que isso acontece. você concordou que não voltaria a acontecer, 
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e estou preocupado, pois não posso confiar no fato de que você 

seja capaz de manter uma promessa”. As questões de padrão reco-

nhecem que os problemas possuem histórias por trás deles, e que 

as histórias fazem diferença. As violações frequentes e contínuas 

afetam a previsibilidade da outra pessoa e acabam prejudicando 

o respeito e a confiança.

Advertência: é fácil não perceber o padrão e insistir no debate do 

conteúdo. Por exemplo, frequentemente sua chefe deixa os itens da 

sua agenda para o fim da reunião, significando que eles, em geral, 

são abreviados ou deixados totalmente de lado. você falou com ela a 

respeito disso antes. Dessa vez, quando você chama a atenção para 

o fato, ela explica quão cheia estava a agenda e como você precisa 

ser mais flexível a respeito dos assuntos urgentes. Se você ceder a 

essa explicação, você desencaminha a discussão. Sua preocupação 

não é a reunião de hoje (a questão do conteúdo), mas o padrão 

consagrado. Às vezes, o padrão avança sorrateiramente sobre você 

e uma nova questão se origina. você chama a atenção para o pro-

blema e a outra pessoa começa a falar alto ou fazer cara feia, algo 

que está começando a acontecer bastante em suas conversas com 

ele ou ela. Está se tornando um padrão. As pessoas mais influentes 

percebem esse padrão de comportamento e encontram modos de 

tratá -lo antes de voltar para o tópico original.

À medida que o problema continua, converse sobre a Relação, 

o que está acontecendo para nós. As preocupações associadas à 

relação são muito maiores do que as associadas ao conteúdo ou ao 

padrão. A questão não é que as outras pessoas o decepcionaram 

frequentemente; a questão é que as diversas decepções o fizeram 

perder a confiança nelas: você duvida da competência delas, você 

não respeita ou confia nas promessas delas, e isso está influenciando 

o modo como você trata os outros: “isso está começando a provocar 

uma tensão na maneira como trabalhamos juntos. Sinto que tenho 

de atazaná -lo para mantê -lo na linha, e não gosto de fazer isso. 

Acho que meu medo é que não possa confiar em você para manter 

os acordos que você faz”.
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Se sua preocupação real for em torno da relação e você discutir 

só o padrão de comportamento, você tenderá a se sentir insatisfeito 

com o resultado. Ainda pior, você tenderá a vivenciar o “Dia da 

Marmota”, ou seja, você voltará a ter a mesma conversa posterior-

mente. Para entender os diversos tipos de questões de conteúdo, 

padrão e relação que rotineiramente se manifestam durante os con-

frontos decisivos, considere as três dimensões a seguir: consequên-

cias, intenções e vontades. Cada uma fornece um método distinto 

para, primeiro, revelar problemas complexos e, depois, priorizá -los.

Esmiuçando o problema  

Consequências  
Os problemas quase nunca estão contidos no comportamento do 

infrator. É muito mais provável que estejam contidos no que aconte-

ce depois. O problema reside nas consequências. Por exemplo, uma 

especialista da sua equipe, que trabalha para você, deve concluir 

uma análise financeira ao meio -dia. Ela calculou mal quanto tempo 

levaria e lhe entrega o trabalho com três horas de atraso.

O comportamento errôneo – atrasar -se – não é o problema. 

O que vem a seguir é. O fato de que você pode perder um cliente 

é o que realmente o incomoda; ou talvez seja o fato de que é a 

terceira vez que essa pessoa o desaponta e você está começando a 

se perguntar se pode contar com ela; ou talvez seja o fato de que 

você agora pode ter de observar essa pessoa com mais atenção, 

custando -lhe tempo precioso e fazendo a funcionária se sentir ad-

ministrada meticulosamente. Cada uma dessas coisas vem após 

o comportamento, é uma consequência do ato original, e ajuda a 

esmiuçar o problema. 

Quando você quer esclarecer a questão que precisa confrontar, 

pare e se pergunte: quais são as consequências desse problema para 

mim? Para nossa relação? Para a tarefa? Para os outros envolvi-

dos? Analisar as consequências ajuda a determinar o que é mais 

importante para discutir.
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Intenções  
Desloquemos a análise para outra direção. Um colega com quem 

você trabalha está lhe causando um problema. Animadamente, ele 

concordou em formatar um relatório que você fez e, então, em vez 

de entregá -lo para você, ele o entregou diretamente para seu chefe. 

O que ele estava pensando? Na realidade, você tem uma teoria. 

você acredita que as intenções dele eram egoístas (ele estava ten-

tando colher os louros); ao menos, é a conclusão a que você chegou.

Deixemos isso claro. você chegou a essa conclusão não como 

uma reação automática, impensada, como é frequentemente o caso, 

mas como resultado de crescente evidência. você examinou o pro-

blema, ponderou os detalhes e está começando a acreditar que 

as intenções da pessoa são, de fato, más. Quando isso acontece, 

o comportamento não é o problema. Pelo menos, não é o mais 

importante. O que vem antes da ação da pessoa é o problema, ao 

menos na sua mente. É a questão que você deve discutir. você tem 

de conversar sobre intenções.

A boa notícia é que abordamos as intenções o tempo todo. 

Consideremos o pai que ficou preocupado com a filha por ela ter 

chegado depois do horário combinado. Ela fez isso como punição 

pelo fato de ele tê -la castigado no fim de semana anterior. Não foi 

o fato de ela ter chegado tarde que o deixou incomodado – ao me-

nos, não totalmente – mas a intenção consciente de zangá -lo: “Ela 

está fazendo isso de propósito, só para me deixar preocupado”. O 

dono da imobiliária acreditou que a recepcionista estava tirando 

proveito intencionalmente da amizade deles para escapar de uma 

punição por chegar atrasada. De novo, foi a intenção consciente 

que o incomodou.

Se o pai e o dono da imobiliária estão corretos em suas avalia-

ções, isso será uma incógnita até eles confrontarem as partes infra-

toras com suas suspeitas. E, é claro, decidir como eles confrontarão 

uma questão tão delicada não é fácil. Estamos falando de motivos 

ocultos. Estamos tirando conclusões a respeito de uma intenção 

oculta de outra pessoa. (Discutiremos métodos relativos a histórias 

que contamos a nós mesmos nos capítulos posteriores.) Não obs-
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tante, as conclusões que os dois tiraram a respeito da verdadeira 

intenção dos outros os incomodaram, e essas são as questões que 

eles precisarão acabar confrontando.

Priorizando os problemas  

Pergunte-se o que você quer e o que não quer  
Quando você começa a desvendar um conjunto de problemas, exami-

nando as intenções que os precipitaram e as consequências, a lista de 

componentes pode crescer tanto que você pode não saber por onde 

começar. Qual é a questão “real” ou, ao menos, a mais importante?

A melhor ferramenta para escolher dentre diversos problemas 

possíveis é se perguntar o que você realmente quer e o que não 

quer. Além disso, como você está falando com outra pessoa, você 

deve se perguntar o que você quer para si, o que você quer para a 

outra pessoa e o que você quer para a relação. Se você não pensar 

a respeito desses três aspectos essenciais, alguém pode cair fora e 

você não resolverá seu problema mais importante.

Consideremos o caso das duas meninas da escola primária. A 

maioria das pessoas se esforça para saber o que dizer à mãe de Sarah, 

até alguém perguntar: “O que você quer que aconteça com Sarah? 

O que você não quer que aconteça?”. Pode ser que você queira que 

Sarah seja castigada. você talvez não queira começar uma batalha 

com a mãe dela ou fazer escolhas que limitem as opções educacionais 

de Sarah. você talvez não queira mandá -la para uma nova escola 

apenas para mostrar para a mãe dela quem é que está no comando.

No que lhe diz respeito, você quer ser capaz de atribuir respon-

sabilidades a Sarah. A Secretaria da Educação exige que você aja, 

e se você tiver outro ponto de vista, você estará aprovando tacita-

mente um comportamento detestável. você não quer isso. Quando 

o assunto é a relação, você quer colaborar com a mãe de Sarah 

para propor um tipo apropriado de castigo. você não quer que a 

filha receba mensagens confusas. Então, o que você diz? Qual é o 

problema que você quer discutir? “Receio que estamos enviando a 
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Sarah a mensagem errada quando discutimos a respeito da forma 

que o castigo deve ter.”

Para decidir o que confrontar:

 Pense CPR: Conteúdo, Padrão e Relação.

 Expanda a lista de questões possíveis, considerando as conse-

quências e intenções.

 Faça uma seleção, a partir da lista, perguntando-se o que você 

quer e o que não quer: para si, para os outros e para a relação.

Uma aplicação  
Apliquemos esses conceitos a um caso real. Seus dois filhos pré-

-adolescentes foram convidados para assistir a um filme ao ar livre 

com os amigos da rua. você lhes deu permissão para dormir mais 

tarde e preparou pipocas. Agora, seus filhos estão tão agitados que 

mal conseguem raciocinar. Então, os pais que levarão seus filhos 

ao cinema chegam à sua casa na picape deles. Os dois filhos do 

casal estão sentados na caçamba, e seus filhos logo se juntam a 

eles. vocês têm uma regra familiar rígida a respeito de não andar 

na caçamba de uma picape, em particular uma que pegará a estrada 

para chegar ao cinema. Seu marido se preocupa tanto quanto você 

em relação à questão da segurança.

você começa a apresentar suas preocupações relativas à segu-

rança, e seu vizinho a chama de “pedante” e “pessimista crônica”. 

Antes de você conseguir responder, seu marido intervém e procura 

atenuar a questão, dizendo para o pai que está dirigindo: “você vai 

tomar um cuidado extra, certo? Essas crianças na caçamba são uma 

carga muito preciosa!” O motorista diz para ele não se preocupar e 

parte com seus filhos gritando de alegria.

você está furiosa. O que você diz para seu marido? Sua pri-

meira tendência é falar sobre o perigo. Mas aquele navio zarpou, 

fazendo barulho, ao pôr do sol. Embora você retorne ao assunto 

depois, quando seus filhos estiverem por perto, você acha que tal-

vez devesse falar a respeito do fato de que é a segunda vez que seu 

marido, sob pressão, abre mão de um valor familiar. Esse é um 
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novo problema – abrir mão de um valor (não só a segurança) – e 

é um padrão. Por outro lado, o que realmente a zangou é o fato de 

que seu marido a cortou quando você estava levantando a questão 

da segurança com seu vizinho. você acha que a intenção do seu 

marido foi absurda. Era mais importante se mostrar “bacana” do 

que garantir a segurança dos seus filhos.

Enquanto pensa sobre isso, você se pergunta o que quer e o que 

não quer. você quer a segurança das crianças – esta é uma certeza –, 

mas, de novo, você conversará sobre essa questão como um conjunto 

de coisas. você quer ser capaz de manifestar preocupações sem ser 

cortada ou preterida. você quer que seu marido seja capaz de falar 

a respeito de questões sem fazê -la se sentir atacada. você não quer 

que a discussão se converta numa briga. No que diz respeito à sua 

relação, você quer manter uma linha de frente unificada quando 

o assunto é segurança. Então, você coloca o dedo na verdadeira 

“ferida”. O padrão que você está preocupada é aquele do seu ma-

rido tirando sua palavra, de modo não intencional, das decisões 

principais. Sim, é isso! É quando seu marido anuncia uma decisão 

publicamente, assegurando que você está de acordo.

você decide falar a respeito de assumir compromissos básicos 

(em especial aqueles que resultam de valores como segurança) sem 

“se vender” um ao outro. você quer achar um modo de vocês sem-

pre se manterem unidos diante de pressões externas – e segurança, 

sem dúvida, não é uma exceção. Essa é a grande questão.

DeCiDir Se  
Passemos para a questão do se. você esmiuçou o problema, escolheu 

a questão que mais o preocupa, reduziu -a a uma sentença clara e 

agora está pronto. você vai confrontar a outra pessoa. Ou não? O 

mero fato de que você identificou o problema que gostaria de discutir 

não significa que você deva realmente discuti -lo. Às vezes, é melhor 

considerar as consequências antes de decidir trazer a questão à tona.

Por exemplo, seu filho adolescente entra em casa com o cabelo 

tingido de vermelho e cortado em estilo moicano. Ele adora. você 
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detesta. você impõe uma lei ou abre mão? Talvez você esteja “por 

fora” do que é normal e do que não é. Fazer um longo discurso para 

seu filho até ele optar por um novo estilo pode aumentar ainda mais 

o abismo que está crescendo entre vocês. Talvez você não deva falar 

nada. Talvez você deva expandir sua zona de aceitação.

Consideremos um exemplo do mundo do trabalho. Sua chefe 

é combativa nas reuniões. Ela ataca verbalmente os argumentos, 

erguendo a voz e rotulando ideias como “idiotas” ou “ingênuas”, 

e sempre parece insatisfeita. Ela também discorda de quase tudo e 

corta as pessoas no meio de suas falas. inicialmente, suas táticas 

hostis o incomodaram, mas você chegou a apreciar o fato de que, 

ao menos, o ponto de vista dela a respeito das questões era claro. 

Portanto, você não diz nada. Hoje, ela questionou sua lealdade e o 

insultou na frente dos colegas. isso estava indo longe demais. Talvez 

você devesse falar alguma coisa. Talvez você devesse encurtar sua 

zona de aceitação.

Conforme esses exemplos demonstram, não há regras simples 

que ditam quais problemas são imaginários, quais são reais e quais 

você deve abordar. Em geral, quando alguém não cumpre uma pro-

messa, você fala a respeito disso – as circunstâncias exigem que você 

fale, e você fala –, mas nem sempre. Então, quais são as regras?

Quando é evidentemente uma promessa  
não cumprida  
Nas organizações há relatórios, objetivos, indicadores de desem-

penho, avaliações de qualidade, variações de orçamento e diversos 

outros indicadores que mostram claramente a diferença entre o que 

era esperado e o que foi alcançado. Essas promessas não cumpridas 

representam oportunidades claras para a realização de confrontos 

decisivos. E, desde que são rotineiros, provavelmente são razoavel-

mente fáceis de discutir.

Em casa, também há indicadores claros: “você me prometeu que 

iríamos jantar fora”; “você me disse que estaria em casa no meu ani-

versário.” Essas são questões rotineiras que são facilmente discutidas.
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Quando é duvidoso e incerto  
Mas e se os problemas são vagos ou se discuti -los pode trazer 

problemas? você não tem certeza se o problema é um problema, 

e trazer a questão à tona pode levar a uma enorme batalha, a uma 

relação prejudicada, a um emprego perdido ou a algo igualmente 

assustador. Como você sabe se deve confrontar problemas que não 

são tão claros nem tão promissores?

Para responder a essa pergunta se de grande importância, dividimos 

o desafio em dois grupos: primeiro, como saber se você não está falan-

do quando deveria estar? Segundo, como saber se você está falando  

quando não deveria?

Não falar quando deveria  
Comecemos com uma premissa simples: na maioria dos casos, 

quando deveríamos falar, não o fazemos. Sem dúvida, de vez em 

quando confrontamos um problema no momento errado ou de 

modo errado, mas essa não é a questão predominante na maioria 

das famílias ou empresas. Recorrer ao silêncio é a questão proemi-

nente nessas situações.

Para ajudar a diagnosticar se você está se calando quando de-

veria falar, formule as quatro perguntas a seguir:

 Estou manifestando minhas preocupações?

 Minha consciência está me importunando?

 Estou escolhendo a segurança do silêncio em detrimento do 

risco de falar?

 Estou dizendo a mim mesmo que sou impotente?

Estou manifestando minhas preocupações?  
Digamos que você percebeu um problema no trabalho. Diversos 

membros da equipe de suporte técnico não estão mantendo a escala 

de trabalho das oito às cinco. Em vez disso, eles estão trabalhando em 

horários flexíveis. Chegam tarde frequentemente e, depois, trabalham 

após o fechamento. Esse fato o incomoda, pois eles concordaram 
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em seguir o horário programado. Depois de pensar a respeito disso, 

você decidiu que insistir no assunto talvez não seja uma boa ideia. 

Eles estão cumprindo as horas de trabalho, e não há necessidade 

de perturbar o equilíbrio da situação. No entanto, você continua 

incomodado porque eles quebraram uma promessa e parece que 

estão agindo como primas -donas, mas você não vai falar nada. Nesse 

caso, calar -se provavelmente não vai funcionar. Se a promessa não 

cumprida está realmente te incomodando, é improvável que você seja 

um ator bom o suficiente para ocultar seus sentimentos. você pode 

tentar sufocá -los, mas eles borbulharão até a superfície, de modo 

prejudicial. Se você não falar, você os exteriorizará.

Um ator chamado John LaMotta nos ensinou sobre esse con-

ceito. Nós o tínhamos contratado para desempenhar o papel de um 

gerente em um vídeo de treinamento que estávamos produzindo. 

Nos ensaios, ele insistia em converter a primeira linha do texto, que 

era um tanto inofensiva, em ataque. Depois, soubemos que ele havia 

presumido que a pessoa com quem ele estava contracenando era 

um “idiota”, pois não tinha feito seu trabalho. Em consequência, 

independentemente de como o dirigíamos (dizendo -lhe para sua-

vizar sua fala, desprender -se da raiva etc.), ele tratava seu antago-

nista com desdém. John não deixava de seguir o roteiro, mas suas 

suposições negativas se manifestavam em seu comportamento não 

verbal: primeiro, seu tom; em seguida, seu sorriso afetado; depois, 

seu punho erguido, e assim por diante. Quando o diretor finalmente 

disse para John que o antagonista era um trabalhador esforçado, 

de quem todos gostavam, John interpretou seu texto corretamente. 

Ele só conseguiu mudar suas ações depois que mudou de opinião.

Paul Ekman,1 acadêmico que tem estudado, por trinta anos, as 

expressões faciais e as emoções, chegou à mesma conclusão. Quan-

do as pessoas tentam ocultar seus sentimentos ou “simular” uma 

emoção, Ekman constatou que elas utilizam grupos diferentes de 

músculos em relação aos utilizados para expressar sentimentos au-

tênticos. Por exemplo, sorrisos autênticos de alegria envolvem os 

músculos ao redor dos olhos; os sorrisos falsos ou sociais desviam-

-se completamente dos olhos. E as outras pessoas podem perceber. 

você não consegue ocultar suas emoções reais.
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E tem mais. Quando você observa um problema, sente -se mal 

com ele e, então, decide não dizer nada, seus sentimentos não se 

revelam só em suas expressões faciais e em outros comportamentos 

não verbais; eles também escapam na forma de sarcasmo mordaz, 

humor cortante ou falsas conclusões surpreendentes. Por exemplo, 

sentado diante de sua mãe na mesa de jantar, um rapaz de 29 anos, 

há um bom tempo desempregado, diz para ela que ela tem “um 

pedaço de lasanha” no queixo. A mãe responde: “Ah, é? Na sua 

idade, eu tinha dois empregos”. Adivinhe o que a está perturbando?

Quando você recorre ao silêncio, mas sua linguagem corporal 

envia sinais hostis, ou você dá indiretas ou recorre ao sarcasmo, 

você provavelmente devia falar.

O que você está pensando?
Por que nós sempre deixamos de lado problemas prementes, 

esperando que, de alguma forma, eles se resolvam? É como 

achar um pote de queijo cottage rançoso na geladeira, deixá-

-lo no balcão da cozinha por alguns dias, e, então, pensar: 

“Meu Deus, pensei que teria um gosto melhor agora”.

Minha consciência está me importunando?  
Às vezes, você não diz o que pensa porque se sente isolado. você 

enxerga um problema, mas tem receio de que seja a única pessoa que 

se importa. Ninguém mais dá sinais de ansiedade. “O que eu devo 

fazer?”, você se pergunta. Por que meus colegas da área da saúde 

não estão preocupados com o fato de não estarmos lavando nossas 

mãos direito? Como podem meus colegas contadores desviar o olhar 

enquanto nosso maior cliente viola as práticas -padrão? Como meus 

vizinhos, meu cônjuge e meus filhos não acham que andar na ca-

çamba de uma picape é perigoso? Ainda que você esteja preocupado 

– sua consciência o está importunando um pouco –, você fica calado.

O fato de as pessoas frequentemente ficarem caladas, apesar do 

seu melhor julgamento, tem sido bastante estudado. Por exemplo, 

Solomon Asche2 criou algumas condições para que as pessoas não 

ficassem caladas se acreditassem que estavam em divergência com 
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seus pares; na realidade, elas mentiam em vez de discordar. Stanley 

Milgram3 substituiu os pares por símbolos de autoridade e foi capaz 

de manipular os sujeitos para fazerem mais do que mentir. Ele fez 

as pessoas chocarem outras, até o ponto de elas se preocuparem 

que podiam ter matado alguém por não ter discordado do indivíduo 

com o jaleco branco do laboratório.

A pressão sobre o par, unida com a autoridade formal, pode 

forçar as pessoas a agir contra seus melhores julgamentos. Eis como 

isso afeta os confrontos decisivos: se a pressão social pode fazer as 

pessoas mentirem, pode, sem dúvida, levar as pessoas ao silêncio. 

Preste atenção numa consciência atormentada: ela pode estar in-

dicando um confronto que você precisa abordar.

Quando você fica calado e sua consciência o está importu-

nando, você provavelmente deve falar.

Estou optando pela certeza do silêncio em detrimento do risco  
de falar?  
Quando o assunto é decidir se vamos falar, nós nos iludimos co-

metendo o mesmo erro frequentemente. Escolhemos a certeza do 

que está acontecendo atualmente para nós (independentemente de 

quão terrível possa ser) em detrimento da incerteza do que poderia 

acontecer se disséssemos algo. Claro que isso nos leva ao silêncio, a 

abraçar calmamente o demônio que conhecemos, quando, na ver-

dade, há uma boa chance de que, realmente, deveríamos ter falado. 

Aqui está o modo de funcionamento dessa dinâmica traiçoeira.

Quando estamos tentando descobrir se deveríamos falar, fre-

quentemente visualizamos uma falha horrível e imediatamente de-

cidimos guardar silêncio. Em seguida, procuramos os motivos para 

justificar a opção de ficar calado. Nosso raciocínio se desenrola  da 

seguinte maneira. Primeiro, nós nos perguntamos: “Posso ter êxito 

nesse confronto?”. Nós não nos questionamos: “Devo tentar?”. 

Em vez disso, nós nos perguntamos: “Posso ter êxito?”. Quando a 

resposta para a pergunta interior é um inequívoco “não”, decidimos 

que não devemos tentar.
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Os solucionadores eficazes de problemas adotam a abordagem 

oposta. Só depois de terem decidido que a conversa deve ser travada 

é que eles formulam a pergunta: “Como posso fazer isso? Melhor 

ainda, como posso fazer isso bem?”. Se invertermos a ordem, co-

meçando com “posso” e não com “devo”, quase sempre nos traí-

mos. Decidimos nos fechar e, então, justificar nossa inércia.

Os dois métodos favoritos para nos enganarmos ao ficar calados 

são: (1) subestimando o custo de não falar e (2) exagerando o custo 

de expressar nossos pontos de vista.

Subestimando o custo de não falar  
Eis como minimizamos em nossas mentes o custo de continuarmos 

a tolerar o status quo. Primeiro, consideramos exclusivamente o 

que está acontecendo para nós agora em vez do efeito total. Um 

professor é chato, injusto e ultrapassado, mas por que perturbar o 

equilíbrio da situação? Todos nós sobrevivemos, certo? Não im-

porta o fato de que milhares de alunos serão afetados nas próximas 

duas décadas da carreira desse professor.

Segundo, subestimamos a gravidade das circunstâncias existen-

tes, pois nos acostumamos com as consequências com que estamos 

sofrendo. Com o tempo e a exposição constante, passamos a acre-

ditar que nossas péssimas condições são aceitáveis. Continuamos 

a trabalhar para chefes autoritários, permanecemos casados com 

pessoas que abusam física e mentalmente de nós e trabalhamos com 

pessoas que nos ignoram e insultam, pois dizemos a nós mesmos 

que isso, na realidade, não é tão ruim assim. É simplesmente como 

as coisas são.

Terceiro, como sugerimos antes, não conseguimos enxergar 

nosso próprio mau comportamento quando deixamos de ficar ca-

lados. Por exemplo, achamos que estamos sofrendo em silêncio 

sob o controle de uma gerente meticulosa. Na realidade, agimos 

ofendidos quando a chefe pede detalhes. Falamos que sabemos 

como fazer o trabalho, cortando -a quando ela tenta oferecer uma 

sugestão. De forma provocativa, escolhemos fazer do nosso jeito. 

Não percebemos o fato de que nosso próprio comportamento foi 
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degradado. Nesse caso, nós não subestimamos meramente o custo 

do silêncio, mas também não o percebemos totalmente.

Exagerando o custo de expressar nossos pontos de vista  
Consideremos como rotineiramente superestimamos os custos com 

que podemos arcar se confrontarmos uma promessa não cumpri-

da. Os seres humanos são absolutamente superdotados quando 

o assunto é invocar as coisas ruins que podem acontecer a eles. 

De fato, ao contemplar o que pode ser ativado quando abrimos a 

boca, frequentemente imaginamos (e, depois, ficamos obcecados 

por) resultados pavorosos, independentemente de quão improváveis 

possam ser. Quando inventamos uma terrível cadeia de eventos, uti-

lizamos muitos pensamentos “e”, mas o tipo errado de pensamento 

“e”. Eis como funciona:

O chefe pediu para que todos nós dividíssemos uma despesa 

de vinte reais para a compra de um presente para um vice-

-presidente que não conhecemos. É uma ordem, e é ruim. 

Ninguém de nós quer fazer isso. No entanto, se eu falar o 

que eu penso, não ganharei a discussão, e ainda terei de dar 

o dinheiro, e meu chefe vai me desprezar, e eu vou perder 

meu emprego, e a minha mulher vai me deixar.

Perdemos todo senso de realidade quando nos fixamos nas pos-

sibilidades terríveis que podem se abater sobre nós. A gravidade 

dos possíveis resultados distorce nossa visão das probabilidades. Se 

um resultado improvável é suficientemente ruim, com frequência o 

descrevemos como uma certeza em vez de uma possibilidade.

Talvez o maior erro que cometemos ao exagerarmos o custo de 

confrontar uma questão resulta da crença errada de que o mundo 

existente sempre pune as pessoas que são suficientemente ingênuas 

para dizerem o que pensam. Conhecemos pessoas que falaram e 

foram punidas por sua honestidade, e achamos difícil imaginar 

qualquer outra possibilidade. De fato, quando nós, autores, divul-

gamos que este livro ensina as pessoas a como confrontar quase 
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qualquer pessoa – independentemente de quão sensível e poderosa 

ela possa ser – e que bons resultados podem surgir, as pessoas 

acham que estamos cometendo tolices para nós mesmos: “Talvez a 

carroça de abóboras que você acabou de derrubar permita que você 

fale honesta e corajosamente com o condutor, mas nosso condutor 

tem um chicote e adora usá -lo”.

Em primeiro lugar, queremos saber se as habilidades que vimos 

demonstradas tão frequentemente não funcionariam em certos ca-

sos, e, assim, começamos perguntando: “você está dizendo que não 

há ninguém em sua empresa que pode confrontar essa pessoa ou 

questão específica e sair dessa impunemente?”. Após uma pausa 

embaraçosa, alguém menciona uma pessoa que não tem o poder que 

lhe concede o direito de falar, mas, de alguma forma, encontra meios 

de conversar com bastante franqueza e não se meter em apuros.

Quando você se cala e procura demais um jeito de se convencer 

que fez a coisa certa, talvez seja bom você verificar se está mini-

mizando intencionalmente o custo de não falar e exagerando os 

riscos de fazer isso. você começou com um desejo de não falar e se 

apoiou numa justificativa, ou chegou a isso após uma consideração 

cuidadosa? Aprenda a perceber a diferença, e você fará um trabalho 

muito melhor de decidir se deve confrontar alguém.

Estou dizendo a mim mesmo que sou impotente?  
No centro da maioria das decisões de manter o silêncio, ainda que 

soframos, está o receio de que não seremos capazes de fazer alguma 

diferença. Acreditamos que as outras pessoas, ou as próprias circuns-

tâncias, tornam o problema insolúvel. isso coloca o problema fora 

do nosso controle. Não somos nós, são eles: “você já tentou falar 

com aquele sujeito? Ele é um louco!”; “você já tentou falar para a 

executiva sênior que ela realmente não sabe como fazer o trabalho?”.

A verdade é que muitos confrontos fracassam não porque as 

outras pessoas são más e estão erradas, mas porque nós lidamos 

com elas de modo insatisfatório. É nossa falha. Decidimos abor-

dar uma promessa não cumprida e, sutilmente, atacamos a outra 

pessoa. Então, ela é afetada, e nós, agora, estamos no meio de 

uma batalha tempestuosa. Naturalmente, vemos a outra pessoa ser 
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afetada, mas não percebemos o papel que desempenhamos ao in-

tensificar o problema, realizando um péssimo trabalho ao trazê -lo 

à tona logo no início.

Somos como o menino que se recusou a ver seu papel em uma 

discussão, explicando à sua mãe: “Tudo começou quando ele me 

bateu de volta!”.

Mesmo quando vemos o papel que estamos desempenhando 

em um problema, reconhecendo o fato de que nossas habilidades 

associadas ao confronto não são notáveis, frequentemente atua-

mos como se fôssemos tão talentosos como sempre imaginamos 

ser. Chegamos ao máximo; nunca vamos melhorar. Fazemos essa 

suposição porque a maioria de nós não é exatamente estudiosa da 

influência social. Passamos mais tempo memorizando as capitais 

dos países europeus do que examinando as complexidades da in-

teração humana. Raramente pensamos a respeito das habilidades 

de influência como algo que uma pessoa deve e pode aprender 

mediante estudo real. No entanto, como propõe este livro, essas 

habilidades podem ser aprendidas e melhoradas.

Ao ficar calado porque você receia que não seja suficientemente 

habilidoso para assumir um confronto decisivo, sua avaliação pode 

estar correta. Se esse for o caso, aprimore suas habilidades. Não 

adianta sofrer eternamente. Tome cuidado para não deixar o medo 

prejudicar seu julgamento. você pode ter as habilidades para lidar 

com uma questão específica, mas está deixando o medo impedi -lo 

de falar. Ao pensar em ficar calado, pergunte -se se você está evi-

tando uma situação difícil ou fazendo uma escolha fundamentada.

Respondendo aos sinais  
vamos resumir os indícios de que você está apressadamente queren-

do recorrer ao silêncio e investigar o que fazer com eles. Entre os 

sinais reveladores de que você deveria estar falando e para os quais 

não deveria estar se fechando, incluem -se estes quatro:

 Sinal 1. você está exteriorizando seus sentimentos. você acha 

que está sofrendo em silêncio, mas não está. Para reconhecer 
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esse engano, formule -se a seguinte pergunta: “Estou realmente 

expandindo minha zona de aceitação ou estou, na verdade, per-

turbado e emitindo um bombardeio de sinais não saudáveis? 

As outras pessoas estão sendo afetadas?”. Se esse for o caso, 

você provavelmente não está sofrendo em silêncio, mas está ex-

teriorizando suas preocupações e piorando as coisas. Seu com-

portamento não verbal já está falando por você. Em vez disso, 

considere assumir o controle da conversa.

 Sinal 2. Sua consciência está te importunando. você continua 

dizendo a si mesmo que tudo bem não falar nada – além disso, as 

outras pessoas não estão dizendo uma palavra –, mas você sabe, 

em seu íntimo, que precisa falar alguma coisa. Escute essa voz. 

Ela está lhe dizendo para fazer isso. Assuma o estímulo interno 

como um sinal de que seu silêncio não se justifica.

 Sinal 3. você está subestimando o custo de não agir (abraçando 

o demônio que você conhece) e, ao mesmo tempo, exagerando 

os riscos de falar. você está tentando se convencer a manter 

distância do confronto, pois receia que seja doloroso. Não con-

funda a questão “se o confronto será difícil” com a questão “se 

você deve lidar como ele”.

 Sinal 4. você considera que nada que você fizer servirá de ajuda. 

É impossível conversar com as outras pessoas, ou você já alcançou 

o máximo da sua capacidade de solucionar problemas. Na reali-

dade, o problema é menos ligado ao fato de que as outras pessoas 

são impossíveis de serem abordadas, e mais ao fato de que não 

temos certeza de como nos aproximar delas. Os autores observa-

ram pessoas que trataram de problemas bem difíceis e obtiveram 

êxito porque sabiam o que dizer e como dizer. Se você melhorar 

suas habilidades – mesmo que seja um pouco –, você escolherá o 

silêncio com menos frequência e terá êxito com mais frequência.

Falar quando não deveria  
voltemos nossa atenção para o outro lado da moeda: se. você con-

fronta um problema que, em contrapartida, não deve ser abordado 

logo no início. isso parece contradizer o que acabamos de discutir, 
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mas é verdade. Há vezes em que é melhor não chamar a atenção 

para um problema ou, no mínimo, não fazer isso até você ter feito 

algum trabalho preparatório.

Frequentemente, depois que você ponderou as consequências, a 

melhor opção é ficar calado a respeito de um assunto. Por exemplo, 

você sentiu dificuldade em trabalhar com um certo fornecedor e o 

processo podia ter sido mais claro, mas você estava trabalhando em 

um projeto único e, provavelmente, não voltará a ver o fornecedor 

nunca mais. Nesse caso, pode ser melhor evitar discutir novamente 

um assunto que nunca surgirá de novo.

Eis o maior obstáculo: a solução de um problema nunca é feita 

num vácuo. Toda empresa e toda família possui uma história não 

escrita que indica as infrações apropriadas à abordagem e outras 

que devem ser deixadas passar. Todas as expectativas, contratos e 

promessas não são igualmente obrigatórios. Pior, em certas organiza-

ções, as pessoas não são responsáveis pelo cumprimento de quaisquer 
promessas ou, pelo menos, a responsabilização é imprevisível.

Diferencie -se  
Às vezes, as abordagens erráticas em relação à responsabilização 

derivam do fato de que os líderes pegam o caminho da menor 

resistência. Não é divertido atribuir responsabilidades às pessoas; 

além disso, ninguém ensina aos líderes muita coisa sobre isso. Às 

vezes, as pessoas deixam suas preocupações de lado em nome da 

empatia, pelo fato de que todos são designados a fazer muito mais 

do que podem; assim, sentem -se quase cruéis de atribuir respon-

sabilidades aos outros.

Qualquer que seja a causa primordial, se você vai quebrar uma 

tradição e elevar um padrão que tem sido nada mais do que 

uma diretriz rígida para uma lei obrigatória, as pessoas devem 

ser comunicadas. você tem de emitir uma advertência justa. 

você tem de redefinir as expectativas das outras pessoas, e 

isso deve ser feito de um modo que não pareça presunçoso.
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Por exemplo, certo dia, Kerry, um dos autores deste livro, vestiu 

seu novo uniforme de gala da Guarda Costeira, preparando -se para 

montar guarda. Ele estava indo assumir seu turno como oficial do 

dia, em um centro de treinamento na Califórnia, para onde tinha 

sido recém -designado. Ele seria o responsável pelas sentinelas.

As sentinelas consistiam em duas dúzias de membros da Guar-

da Costeira, que tinham de ficar na base durante toda a noite e 

permanecer em seus postos. Eles ficavam no quartel, na oficina ou 

na garagem de barcos, atentos a quaisquer problemas possíveis, in-

clusive incêndios. Deixar o posto – Kerry tinha aprendido semanas 

antes, no treinamento – podia resultar em penalidades.

imaginem a surpresa dele, mais tarde naquela noite, quando 

percebeu que muitos dos homens em serviço estavam, na realidade, 

conversando com seus companheiros no clube, e não nos seus pos-

tos. Felizmente, antes de Kerry poder pegar esses companheiros em 

flagrante, levando -os a muita dor e sofrimento, um soldado sênior 

teve uma conversa particular com ele e chamou -lhe a atenção para 

alguns fatos. Primeiro, muitos homens em sentinela apareciam no 

clube; ninguém realmente se importava. Segundo, muitos dos co-

legas oficiais de Kerry frequentavam o clube, onde conversavam, 

jogavam dardos e ignoravam o fato de que alguns membros da 

equipe em sentinela não estivessem em seus postos. Se o senhor 

Patterson quisesse criar confusão, não haveria um grupo de fãs ca-

rinhosos o carregando sobre os ombros para exaltar sua vigilância.

O que Kerry deveria fazer? Ele não gostava da ideia de regras 

serem criadas e, em seguida, não serem cumpridas; e ele, sem dúvi-

da, tinha autoridade para denunciar os transgressores. No entanto, 

se os outros oficiais haviam ignorado as regras durante tanto tempo 

e agora, sem aviso, Kerry, o novo membro da turma, lançasse acu-

sações de desobediência contra eles, aquilo podia parecer injusto. 

O fato de você ter uma posição legal não significa que você obterá 

o apoio da comunidade.

Após procurar o conselho do seu chefe, Kerry decidiu ado-

tar a seguinte postura: ele não sairia pela tangente nem exporia a 

transgressão na expectativa de acabar com ela (não havia ninguém 
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para escutar, e a maioria das pessoas não se importava). Assim, 

ele decidiu chegar a um meio -termo: ele informaria às pessoas que 

apreciava o fato de que outros tinham opiniões diferentes sobre 

o assunto, mas ele não queria que as sentinelas deixassem seus 

postos. Quando ele fosse o oficial do dia, ele verificaria os diversos 

postos para assegurar que estavam sendo vigiados. Em seguida, ele 

comunicou sua decisão para doze ou mais formadores de opinião e 

lhes pediu para difundir a notícia, para que não houvesse nenhuma 

surpresa. Esse foi o fim do problema. Ninguém deixava seu posto 

quando Kerry era o oficial do dia.

Se você for falar enquanto outros ficam calados, se você for man-

ter as pessoas em um padrão diferente daquele das pessoas comuns, 

espalhe o boato. Emita uma advertência. Diferencie -se das outras 

pessoas. Esse é um conselho particularmente sensato para aqueles 

que assumem novas posições de liderança, para pais assumindo o 

controle de famílias com filhos de casamentos anteriores etc.

Não seja desagradável  
Ao longo dos anos, enquanto trabalhávamos com milhares de líde-

res, ocasionalmente conhecíamos alguns deles que sentiam orgu-

lho do fato de serem os únicos que tinham coragem de manter as 

pessoas dentro de diretrizes de qualidade, padrões de segurança, 

metas de corte de gastos etc. Outras pessoas podiam ficar caladas 

enquanto a qualidade caía ou os gastos cresciam fora de controle, 

mas não sob a vigilância desses líderes. Outras podiam fugir aos 

primeiros sinais de resistência, mas eles não recuavam.

Com o tempo, passamos a compreender que, embora seja ver-

dade que os valores de uma pessoa podem ser nobres, se você fizer 

isso de um modo que afronta seus pares (ridicularizando o menos 

vigilante, gabando -se do seu próprio comprometimento etc.), você 

estará defendendo um valor só para negar outro: trabalho em equi-

pe. Num caminho parecido, pais que definem piamente um novo 

padrão, ao mesmo tempo que ridicularizavam um parceiro que não 

é tão discriminante quanto eles, fazem isso pondo em risco a saúde 

mental dos filhos. A contradição gera a insegurança.

CONFRONTOS DECISIVOS_Miolo.indd   53 05/09/2012   08:37:06



54 CONFRONTOS DECISIVOS

Se você for se diferenciar do seu cônjuge ou dos seus colegas de 

trabalho, mantendo as pessoas em um padrão mais rígido, não se 

torne presunçoso ao agir assim. Defina as expectativas de um modo 

que demonstre respeito por pessoas com pontos de vista diferentes. 

Esse pode ser um verdadeiro teste do seu apreço pela diversidade. 

você verá que pessoas que mantêm os outros em um padrão menos 

rígido do que o seu são diferentes – e não pessoas fracas, sem força 

moral, que estão lentamente corroendo a própria alma da civilização. 

Há uma grande diferença entre dizer “Eu vou pedir para você fazer 

algo mesmo se os outros não fizerem” e dizer “Não me importo com 

o que os outros perdedores covardes estão fazendo”.
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reSumo Do CApítulo

escolher qual e se
Aqui está nosso modelo de habilidades, que abordaremos ao lon-

go de todo este livro. Esse modelo será construído peça por peça 

à medida que os capítulos se desenvolverem. Começamos com o 

princípio “Trabalhar -se primeiro”. Aprendemos que antes de pro-

nunciar uma palavra devemos começar perguntando qual confronto 

decisivo manter e se devemos mantê -lo.

A
N
TE

S

TRABALHAR -SE PRIMEIRO PERMANECER 
FOCADO E FLEXÍVEL

Escolher qual e se
Problema novo? 

Dominar minhas histór  ias
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CONFRONTAR COM SEGURANÇA

Motivar
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Facilitar
 Rever o problema 

original 
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PARTIR PARA A AÇÃO Dar segurança

Concordar com um plano

Acompanhar Medo?
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Começamos todo confronto decisivo com duas perguntas: qual 
e se:
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 QUAL. Quando o problema surge pela primeira vez, fale a res-

peito do problema original ou do Conteúdo. Se o problema con-

tinuar, fale a respeito do Padrão. Conforme o impacto se espalha 

sobre como você se relaciona com a outra pessoa, fale a respeito 

da sua Relação. Para ajudar a selecionar o ponto correto, in-

vestigue o que vem após o comportamento (as consequências), 

assim como o que vem antes (a intenção). À medida que a lista 

de possíveis problemas se expande, foque no cerne da questão, 

perguntando-se o que você realmente quer e o que não quer: para 

si mesmo, para a outra pessoa e para a relação.

 SE. Para determinar se você está impropriamente recorrendo ao 

silêncio, formule quatro perguntas: Estou exteriorizando minhas 

preocupações? Minha consciência está me importunando? Es-

tou escolhendo a segurança do silêncio em detrimento do risco 

de falar? Estou dizendo a mim mesmo que sou impotente? Para 

determinar se você está falando impropriamente, pergunte se o 

meio social apoiará sua iniciativa. Se você se comprometer a falar 

enquanto os outros continuam calados, diferencie -se.

E agora?  
Assim que você decidiu confrontar um problema, tem de se certi-

ficar de que você está no estado de espírito certo. você precisa se 

trabalhar primeiro. isso nem sempre é fácil; em especial quando a 

outra pessoa o decepcionou. você pode simplesmente lançar uma 

acusação. isso nos leva ao próximo capítulo. Sempre antes de você 

abrir a boca, como você conta uma história mais completa? Uma 

que seja mais propícia a uma discussão saudável do que a pergunta 

muito comum: “O que há de errado com esses sujeitos?”.
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