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Adversidades - Dr. Paul Stoltz 

1.000 empresas
17 países

70% - 90% = lutam contra
10% - 30% = conseguem 
gerenciá-las



Estilos de pessoas nas 
empresas

Alpinistas
Nunca se cansam de escalar
São persistentes
Não aceitam derrotas

Campistas
Fazem apenas o suficiente, sem esforço.
Cansaram de escalar
Acharam um lugar para acampar

Desistentes
Dizem que foram passados para trás
São pessimistas em relação à vida
Entram em pânico com as adversidades



Teoria do Quociente de Adversidade 
QA

Quanto mais alto o QA, mais possibilidades 
dos executivos crescerem.

A maioria das pessoas tem condições de 
superar obstáculos precisa saber 
processar

Alto QA evita efeito Nocebo (expectativas 
negativas geram resultados ruins)



Alto QA

Baixo  QA

Controle Espontâneo das Reações
Controle do pensamento

Pensamentos nocivos com 
comportamento controlado

Explosão externa seguida de 
gerenciamento de crise

Explosão Emocional

Violência física



Quociente de Adversidade

Elementos que compõem o QA

Control (controle)
Ownership (responsabilidade)
Reach (alcance)
Endurance (duração)



Control (Controle)

Diante de uma adversidade, o que você pode 
mudar, melhorar, influenciar?

QA alto:
Foca na parte da situação que PODE MUDAR, 

melhorar, influenciar. 

QA baixo:
Foca na parte do problema que NÃO PODE controlar



Ownership (Responsabilidade)

QA alto:
INDEPENDENTE de quem causou o problema, 

qual parte EU posso resolver? 
QA baixo:

Culpa os outros. Perde tempo em procurar quem é 
o culpado, em vez de procurar uma solução.

Culpar não gera aprendizado o que aprendi?
Não existe fracasso existe aprendizado



Reach (Alcance)

QA alto:
Limita o tamanho do problema. Vê o tamanho REAL 
da situação. 

QA baixo:
A pessoa acha que o problema é enorme, É UMA 
TRAGÉDIA!



Endurance (Duração)

QA alto:
Vê o fim do problema, sabe que é limitado

QA baixo:
Não vê o fim...



Treino para aumentar o QA

TV
Jornais
Conversas

C.O.R.E

Nível 1 Nível 2



Treino do C.O.R.E

Control (controle)
Ownership (responsabilidade)
Reach (alcance)
Endurance (duração)



Controle (Control)

Qual parte do problema você pode controlar, 
mudar, influenciar?

Que evidências existem que você tem de 
perder o controle?

Você prefere ter o controle ou prefere que a 
situação controle você, e ser uma vítima?



Responsabilidade (Ownership)

Culpar o outro ajuda a resolver?

Como você pode contribuir para melhorar a 
situação?

Se você fosse melhorar uma pequena parte 
da situação, você se responsabilizaria por 
que?

O quanto você está contribuindo para manter 
o problema?



Alcance (Reach)

Isso tem de arruinar o seu dia?

Vai afetar todas as áreas da sua vida?

Isso tem de ser um desastre?



Duração (Endurance)

Isso tem de durar para sempre?

Como vai ser quando melhorar?

O que você vai fazer para limitar a duração do 
problema?



PESSIMISTA
Não vê a 
solução

POLYANNA
Não vê o 
problema

OTIMISTA
Vê o problema 

e vê a 
solução



“ No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minha retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra”.

Carlos Drumond de Andrade


