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Especialistas propõem diálogo franco para reduzir os problemas 
 
Alguém tem uma grande discussão com um colega de trabalho. Ainda que esse alguém tivesse 
conseguido terminá-la, ele ainda se sente desconfortável próximo a essa pessoa. Ele deveria 
tentar discutir isso ou fingir que a briga nunca aconteceu? Se, depois de alguns dias, o colega 
de trabalho estiver agindo como se nada tivesse acontecido, talvez seja melhor ignorar a 
situação, afirma 
 
Damon Beyer, co-autor de The right fight (A luta correta, em tradução literal) – Se estiver 
claro, entretanto, que o colega ainda está chateado e sentindo animosidade em relação ao 
outro, é melhor tocar no assunto – conta. 
 
É bom se concentrar no trabalho em conjunto e em continuar a achar planos e prazos finais 
com tempo estabelecido, diz Susan F. Benjamin, estrategista de comunicações de 
Shepherdstown, Virgínia, e autora de Perfect phrases for dealing with difficult situations at 
work (Frases perfeitas para lidar com situações difíceis no trabalho). 
 
– Você pode dizer: “Eu sei que tivemos uma situação difícil na semana passada, mas para mim 
terminou, e eu quero mesmo me concentrar nesse projeto. Concorda em fazer o mesmo?” 
Depois disso, as conversas devem estabelecer ou re-estabelecer suas respectivas 
responsabilidades, e então você pode seguir adiante – orienta. 
 
Como podemos tratar de um conflito que não é uma grande explosão de raiva, mas é 
maisinsidioso e dura bastante tempo? Se o comportamento de alguém é irritante, mas não 
afeta o nosso trabalho, confrontá-lo diretamente pode não valer a pena, conta Lisa Maxwell, 
mediadora do National Conflict Resolution Center, em São Diego, que treina administradores 
acerca de como lidar com disputas no local de trabalho. 
 
– Você não gostará de todas as pessoas que trabalharão com você; só precisa de um 
relacionamento respeitoso. Mas se o comportamento de alguém está atrapalhando a sua 
atuação e afeta diretamente sua capacidade de fazer o seu trabalho, você deve tratar disso – 
acrescenta. 
 
Gentileza  
 
Beyer aconselha a ficar algum tempo sozinho com a pessoa e conversar sobre o assunto de 
forma gentil, dizendo, por exemplo, “Nos últimos dois meses senti que nosso relacionamento 
mudou”. 
 
Em seguida, é aconselhável listar o comportamento que observou: coisas como perder prazos 
de entrega ou ser evitado constantemente pela pessoa. 
 
Se alguém no escritório gritar conosco, o que devemos fazer? Gritar é inapropriado e 
altamente antiético, mas acontece às vezes. Quando acontecer, não encare a pessoa, não 
discuta e não vá embora (a menos que tema que a pessoa possa praticar violência física), diz 
Beyer. Tente deixar para trás as acusações pessoais, porque uma pessoa que grita não é 
racional. Evite confrontá-la; apenas diga o que a ouviu dizendo, acrescenta. 
 
– Se eles disserem, “Esse projeto é um lixo”, diga: “Eu entendo que você pense que esse 
projeto é horrível. Eu ouço o que você está dizendo.” Ela gastará uma quantidade imensa de 
energia por ficar com tanta raiva assim, principalmente se a outra pessoa estiver calma e 
ouvindo – diz. 
 
Conflitos em local de trabalho podem ser saudáveis? Sim. Eles oferecem uma oportunidade de 
reforçar nossos relacionamentos com colegas de trabalho. Tanto nós quanto eles podemos 
obter uma chance de explicar o que está nos chateando, e resolver, diz Beyer. 



 
– Você está fazendo esse investimento de tempo e energia; a outra pessoa, então, sentirá que 
você precisa trabalhar em conjunto – conta. – Você não está desistindo. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 11 abr. 2010, Economia, p. E8. 


