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A Zona de Valor acaba de concluir um 
mapeamento que se iniciou com uma 
pesquisa respondida por 74 profissionais.

Dentre os entrevistados da nossa 
pesquisa, os grupos numericamente mais 
representativos foram os de profissionais 
de nível gerencial (45,1%) e de 
acionistas (39,4%).

Sobre o Mapeamento



Quando questionados sobre o grau de 
desconforto do presente conflito, numa 
escala de 0 a 10, 52,10% estão entre as 
intensidades 5 e 8, e somente 8,4% estão 
entre intensidade de 9 e 10, ou seja, 
estão na zona onde a intensidade 
remete a conflitos de difícil gestão.

Conflitos com alto grau de 
desconforto interferem na 

produtividade de um negócio



Sendo que 75,7% dos entrevistados 
afirmaram que vivenciam algum tipo de 
conflito em seu ambiente de trabalho.

Conflitos estão em todas as 
empresas



A maioria dos gestores ainda 
absorvem a gestão dos conflitos

Entre todos os entrevistados, 73,2% 
acreditam que resolvem sozinhos estes 
conflitos.



Sem mencionar a intensidade da dor,
perguntamos se os entrevistados
contratariam um terceiro imparcial para
auxiliar na solução do conflito e apenas
40% responderam que sim.

A gestão de conflitos é 
negligenciada na maioria das 

empresas



O interessante dos dados ao lado é que 
quando questionados sobre qual a 
intensidade da dor que os levariam a 
contratar um terceiro imparcial para 
auxiliar na resolução deste conflito, há 
uma concentração de 47,8% quando 
este desconforto está entre 9 e 10, 
justamente os momentos em que a 
resolução é de maior complexidade.

A gestão de conflitos é 
negligenciada na maioria das 

empresas



Qual o melhor momento para procurar um terceiro 
imparcial? 

O que leva uma pessoa esperar o grau de 
desconforto aumentar? 

Qual o melhor momento para buscar ajuda? 

Como lidamos com o desconforto? 
O que significa resolver o conflito de forma direta? 

1- Negociação 
2- Solução natural, sem gerenciamento específico 
3 - Outros? 

Quando o desconforto aumenta, o resultado pode 
ser influenciado de alguma forma? 

As dúvidas que surgem?
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