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O PAPEL DO GESTOR NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ORGANIZACIONAIS 

 

Tamires Robéria Miranda Sousa1 

Sueli Carvalho Santana de Paula2 

 

RESUMO  

A gestão de conflitos é uma abordagem onde se tem a empresa buscando sobrevivência sustentável 
através de pessoas. Este artigo tem por objetivo geral analisar a percepção do gestor diante dos 
conflitos organizacionais, dando ênfase ao seu papel na resolução dos mesmos. Para esta finalidade 
foi realizada uma pesquisa descritiva de caráter bibliográfico e documental, através do modelo 
exploratório, onde se pesquisou em bibliotecas, anais, periódicos em geral realizados por meio de 
leituras, a partir de livros, sites, artigos e fontes eletrônicas que tratam sobre o tema pesquisado.  A 
conclusão é de que os conflitos sempre vão existir, e é inevitável sua presença na organização 
ficando o gestor responsável por saber lidar, compreender, estudar, administrar o comportamento 
humano e estabelecer um modelo de tratamento para alcançar com mais agilidade e eficiência seus 
objetivos. 

Palavras-chave: Gestão. Conflitos organizacionais. Resolução de conflitos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diariamente é presenciado conflito de várias naturezas, familiar, afetiva, social ou 

profissional e no ambiente organizacional não é diferente. Ele é formado por uma 

diversidade de pessoas, com personalidades distintas, objetivos incompatíveis, 

pensamentos e pontos de vista diferentes. 

Uma gestão conflitos eficiente é determinante para o alcance do sucesso da 

organização e das pessoas que nela trabalham, quando resolvido de forma 

inadequada, traz consequências que vão se agravando e entram em um processo 

que pode atingir todos os setores e levar a decadência.  
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Cabe ao gestor resolver conflitos da melhor forma possível, amenizando situações 

de confronto entre as partes, buscando mecanismos de gestão para resolvê-los 

produtivamente e transformar esses aspectos negativos em resultados positivos.  

Este artigo tem por objetivo geral analisar a percepção do gestor diante dos conflitos 

organizacionais dando ênfase ao seu papel na resolução desses conflitos, 

demonstrando que em uma sociedade que a todo o momento sofre transformações 

é necessário o gestor entender o contexto das discussões, ser resiliente na tomada 

de decisões e administrar conflitos, que nem sempre pode ser considerado como 

algo negativo. Portanto, qual o papel do gestor na resolução de conflitos 

organizacionais? 

Justifica-se esse estudo com a reflexão de que à medida que as pessoas vão se 

relacionando uma com as outras no ambiente organizacional, os conflitos vão se 

multiplicando e a maneira como elas interagem pode aperfeiçoar ou prejudicar o 

desenvolvimento de seu trabalho ou organização. Como lidar com pessoas é algo 

complexo, o papel do gestor é lidar e liderar pessoas e grupos, manejar decisões, 

administrar interesses, ouvir, transmitir novas realidades, disseminar a cultura da 

empresa etc.  

Este artigo trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter bibliográfico e 

documental, através do modelo exploratório, onde se buscaram respostas as 

questões surgidas referentes ao tema e pesquisou em anais, periódicos em geral, 

realizados por meio de leituras, a partir de livros, sites, artigos e fontes eletrônicas 

que tratam sobre o tema pesquisado, seguindo-se pela verificação e confrontação 

das respectivas definições.  

Os estudos para o referente trabalho foram feitos de diversos autores, mas 

destacam-se Robbins, Chiavenato e Rondeau que abordam assuntos que fazem 

parte do tema em questão.  

Além da introdução e conclusão, o artigo está dividido em contextualização histórica, 

conceitos, tipos de conflitos e principais causas, consequências do conflito: 

positivo/negativo, o gestor e seu papel na resolução de conflitos organizacionais. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS 

A partir do século XVIII com a Revolução Industrial houve uma grande mudança na 

teoria administrativa, mas se tornou conhecida em 1903, quando Taylor escreveu o 

primeiro livro sobre administração. O mundo dos negócios passou por três etapas no 

decorrer do século XX: a Era Industrial Clássica, a Era Industrial Neoclássica e a Era 

da Informação.  

A Era Industrial Clássica teve seu inicio no final do século XIX e se estendeu até 

1950. Com a industrialização clássica o capital financeiro se tornou a principal fonte 

de riqueza provocando o distanciamento entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. Nesta era prevaleceram três abordagens tradicionais da 

administração que formaram as bases fundamentais para se administrar 

organizações: a Administração Cientifica, a Teoria Clássica, o Modelo Burocrático, e 

a Teoria das Relações Humanas. Chiavenato (1999). 

A Era Industrial Neoclássica ocorreu no período de 1950 a 1990, quando o modelo 

administrativo ainda era rígido e não possuía adaptabilidade à mudança, no qual 

enfrentou dificuldades devido a intensas mudanças sociais, culturais, econômicas e 

tecnológicas. Além disso, foi possível nesta época que as organizações produzissem 

mais, em grande escala, com variedades de produtos e serviços inovadores. Diante 

desse novo contexto, surgiram novas abordagens administrativas, onde a Teoria 

Clássica foi substituída pela Teoria Neoclássica, a Teoria Burocrática pela Teoria 

Estruturalista e a Teoria das Relações Humanas pela Teoria Comportamental. Mais 

recentemente surgiu a Teoria de Sistemas e Teoria da Contingência para explicar a 

administração nos novos tempos.  

No início da década de 90, a Era da Informação surge causando grande impacto. O 

conhecimento passa a ser o recurso mais valioso, sendo chamado capital 

intelectual. Nessa nova etapa, a tecnologia da informação passa a se fazer presente 

nas organizações e na vida das pessoas. Foram extintos papeladas e móveis 

associados, trazendo o conceito de escritório virtual, liberando espaço para outras 

finalidades. As comunicações tornaram-se flexíveis e ágeis, sendo mais dedicadas 

aos clientes. A comunicação à distância também é uma das características 
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agregada pela tecnologia da informação, na qual grupos e pessoas na organização 

podiam se comunicar de forma intensa enquanto trabalhavam sem deixar de 

produzir.  

Com a mudança da Teoria Clássica para Neoclássica, as abordagens da Teoria 

Clássica foram substituídas pela Neoclássica, dentre elas, a teoria das Relações 

Humanas, teoria administrativa onde as pessoas se tornaram o destaque dentro da 

organização. Essa abordagem teve inicio na década de 1930, quando numa 

experiência feita por Hawthorne para confirmar os preceitos da Administração 

Cientifica, realizou uma pesquisa relacionada aos efeitos das condições ambientais 

sobre a produtividade das pessoas. Entretanto, o resultado da experiência foi 

diferente, os estudiosos constataram a importância do fator humano na organização, 

que sentiam a necessidade de ter um ambiente de trabalho com boas relações 

pessoais, mais dinâmico, participativo e humanizado.  Depois de um longo período, 

passou por algumas mudanças modernizando-se e passando a ser conhecida como 

Teoria Comportamental, trazendo novos conceitos de motivação, liderança, 

comunicação, dinâmica de grupos etc.  

Nossa condição histórica demonstra que as organizações passaram a ter continuas 

transformações para alcançar com mais agilidade e eficiência seus objetivos. Ocorre 

que dentre essas mudanças, o ser humano também se desenvolveu, fazendo surgir 

um novo conceito de pessoas no ambiente organizacional. Diante disso, percebeu-

se que era possível compreender e estudar o comportamento humano e poder 

estabelecer modelo de tratamento.  

A partir dos anos 70, muitos autores estudaram o modo de tratar o conflito na 

organização e contribuíram com a evolução do pensamento administrativo 

possibilitando que o conflito e sua forma de gestão passassem a ser um objeto de 

estudo e a organização uma unidade de análise. Rondeau (2012).   

A seguir, serão apresentadas três abordagens que visam à compreensão do conflito 

no ambiente organizacional.   

3 EVOLUÇÃO CONCEITUAL DOS CONFLITOS  
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Ao longo do tempo cada escola de pensamento contribuiu com diferentes modos de 

abordar conflito na organização.  Robbins (2010) destaca três abordagens principais 

nas transições da conceituação de conflito: a visão tradicional, a visão interacionista 

e a chamada visão de resolução de conflitos.  

A abordagem mais antiga, visão tradicional, parte da crença de que todo conflito é 

disfuncional e afeta a eficiência da organização, sendo o mesmo pouco tratado pelos 

gestores. Nesta perspectiva, os primeiros teóricos que contribuíram, sobretudo para 

racionalizar a organização do trabalho, se esforçaram para reduzir conflitos 

utilizando diferentes mecanismos estruturais.   

  

[...] Essa visão tradicional de conflito condizia com as atitudes perante o 
comportamento de grupo que prevaleciam nas décadas de 1930 e 1940. O 
conflito seria uma disfunção resultante de falhas de comunicação, da falta 
de abertura e da desconfiança entre as pessoas, e do fracasso dos gestores 
em atender às necessidades e aspirações de seus funcionários. (ROBBINS, 
2010, p. 437). 

 

Partindo para outra abordagem, na visão interacionista, o conflito é uma força 

positiva e em certo grau sua presença se torna necessária para haver um 

desempenho eficaz no grupo.  

 

[...] A principal contribuição dessa abordagem é encorajar os líderes de 
grupos a manter constantemente um nível mínimo de conflito – o suficiente 
para fazer que o grupo continue viável, autocrítico e criativo. A visão 
interacionista não propõe que todos os conflitos sejam bons. Na verdade, 
alguns conflitos funcionais apoiam os objetivos do grupo e melhoram seu 
desempenho e são, portanto, as formas funcionais e construtivas de 
conflito. Aqueles que atrapalham o desempenho do grupo são formas 
destrutivas e disfuncionais de conflito [...]. (ROBBINS, 2010, p. 437) 

 

Já a visão focada na resolução de conflitos, é uma abordagem mais recente e atual, 

que propõe aos gestores focar no contexto geral que os conflitos ocorrem através do 

desenvolvimento de estratégias, preparando as pessoas e facilitando a discussão 

participativa. “A perspectiva do conflito administrado reconhece que este é 
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provavelmente inevitável na maioria das organizações e foca mais a resolução 

produtiva de conflito”. (ROBBINS, 2010, p. 439).  

3.1 Definição de Conflito  

Existem várias definições para conflito, mas o mesmo é uma questão de percepção 

e interpretação divergente das partes sobre determinado assunto, podendo ser o 

convívio de indivíduos em um ambiente que está inserido. 

A origem da palavra conflito vem do latim conflictus, particípio passado 

de confligere, que significa bater junto, estar em desavença. A análise etimológica 

do conceito demonstra situações em que há ausência de concordância ou 

entendimento; oposição de interesses, opiniões, etc. Aplicando à realidade, conflitos 

são um estado antagônico de ideias, pessoas ou interesses e não passa 

basicamente da existência de opiniões e de situações divergentes ou incompatíveis. 

Berg (2012). 

Rondeau (2012) diz que todo conflito apresenta certo número de características 

generalizáveis, mas existem pelo menos três características que podem ser 

consideradas à sua existência, que são: a interdependência, onde cada parte tem 

necessidade da outra, e de certa forma exerce sobre o outro certo poder, limitando-o 

a ação; a incompatibilidade, onde a evolução do conflito se dá através da 

associação da interpretação que cada parte desenvolve de determinada situação; e 

interação, onde o conflito toma forma.  

De acordo aos estudos de Robbins (2010, p. 437) “o conflito é um processo que tem 

seu início quando uma das partes percebe que a outra afeta ou pode afetar 

negativamente algo que a primeira considera importante”. Ainda Robbins (2010) diz 

que um conflito ser percebido não quer dizer que ele esteja personalizado e sim 

precisa ser sentindo pela outra parte.  

 

Em outras palavras, „A pode saber que A e B estão seriamente em 
desacordo... Mas isso pode não deixar A tenso nem ansioso e pode não ter 
nenhum impacto sobre a afeição de A por B‟. É o nível de conflito sentido, 
que faz as pessoas se envolver emocionalmente, as partes experimentarem 
ansiedade, tensão, frustração ou hostilidade. (ROBBINS, 2010, p. 441). 
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Chiavenato (2010, p. 455) por sua vez diz que “a palavra conflito está ligada a 

divergência, à discórdia, dissonância, controvérsia ou antagonismo”. 

Ainda para Chiavenato (2004, p. 376) “conflito significa a existência de ideias, 

sentimentos, atitudes ou interesses antagônicos e colidentes que podem se chocar”.  

Chiavenato (2004) acredita que o conflito ocorre pela diferença de objetivos e 

interesses pessoais, e é parte inevitável da natureza humana. Desta forma, 

conforme Chiavenato (2004, p. 416), “o conflito é muito mais do que um simples 

acordo ou divergência: constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada 

para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar os seus 

objetivos”. 

Burbridge e Burbridge (2012) defendem que conflitos são naturais e em muitos 

casos necessários. É o motor que impulsiona as mudanças. No entanto, muitos 

conflitos são desnecessários e destroem valores, causando prejuízo para as 

empresas e pessoas que nela trabalham.  

Berg (2012, p.18), afirma ainda que: “O conflito nos tempos atuais é inevitável e 

sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo, e saber lidar com ele, é fundamental 

para o seu sucesso pessoal e profissional”. 

Para Vecchio (2008), conflito é um produto inevitável da vida organizacional que não 

é desejável nem indesejável, que pode gerar resultados positivos se bem 

administrado ou afetar o desempenho se tratado de forma errada ou for ignorado. 

Segundo Wagner e Hollenbeck (2009), conflito são a oposição e o confronto que 

ocorre entre pessoas e grupos nas organizações quando as partes buscam o 

cumprimento de metas e objetivos impedindo o avanço das metas e objetivos de 

outras pessoas ou grupos.  

Robbins (2010) ensina que o conflito é a execução intencional de esforços de A com 

intuito de impedir através de ações contrarias os esforços de B, impedindo assim a 

consecução de suas tarefas ou metas. 

O número de publicações sobre conflitos tem se multiplicado ao longo do tempo. 

Embora se saiba que o assunto seja tão antigo quanto o próprio homem, ele adquire 
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novas perspectivas, analises e interesse crescente por parte de gestores em 

resolvê-los de forma adequada a cada momento que ele surge. 

4 PROCESSO DOS CONFLITOS 

Existem vários tipos de conflitos e sua identificação permite ao gestor fazer escolha 

de uma estratégia adequada para administrá-lo.  Neste capitulo iremos apresentar 

as formas nas quais podem surgir conflitos e os diferentes tipos que determinam o 

comportamento das partes envolvidas.  

4.1 Tipos de Conflitos 

Segundo Chiavenato (1999) existem vários tipos de conflito. O conflito interno e o 

conflito externo. O conflito interno, ou intrapessoal, é o que envolve dilemas de 

ordem pessoal, ou seja, quando seus sentimentos, opiniões, desejos e motivações 

são divergentes e antagônicos. O externo, quando ocorre entre uma pessoa e outra 

ou entre dois grupos de pessoas, este envolve vários níveis: interpessoal, 

intragrupal, intergrupal, intra-organizacional e interorganizacional.  

Chiavenato (1999, p. 362) ainda afirma que o conflito ocorre em três níveis de 

gravidade, que são: 

a) Conflito percebido: o chamado conflito latente, quando as partes percebem a 

existência do conflito mesmo não havendo manifestações abertas e/ou declaradas, 

sentindo que seus objetivos são diferentes dos outros podendo haver oportunidade 

de bloqueios ou interferências; 

b) Conflito experienciado: quando o conflito provoca sentimentos negativos em 

uma parte ou outra, apresentando sentimentos de hostilidade, raiva, medo, 

descrédito, etc. É também chamado conflito velado, quando não é manifestado com 

clareza; 

c) Conflito manifestado: é o chamado conflito aberto, que se manifesta com 

clareza através de um comportamento de pelo menos uma das partes podendo 

interferir na dinâmica da organização. 
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Já Robbins (2010) diz que existem três tipos de conflitos: de tarefa, de 

relacionamento ou de processo.  

a) Conflito de tarefa: se refere à discordância entre indivíduos com relação ao 

conteúdo e objetivos do trabalho; 

b) Conflito de relacionamento: quando ocorre incompatibilidade nas relações 

interpessoais; 

c) Conflito de processo: está relacionado à maneira como é realizado o trabalho. 

Uma boa gestão não impede a existência do conflito em meio aos processos da 

organização. O conflito é necessário, é importante entende-los e perceber sua 

dimensão frente à situação. As maiorias dos conflitos são de origem interpessoal, o 

que torna mais difícil de lidar, mas quando o gestor sabe gerir de maneira eficiente 

ocasiona em uma satisfação, confiança, emprenho, busca de soluções e  

crescimento entre os envolvidos.  

4.2 Causas do Conflito  

Existem algumas causas que tendem a criar condições para que o conflito tome 

forma e passe a ser demonstrado na organização. Para Chiavenato (1999) são 

quatro as reais razões para existência do conflito, a saber:  

a) Ambiguidade de papel. As pessoas sentem que estão trabalhando com 

propósitos diferentes dos demais, suas expectativas não são claras e sim confusas, 

além de outras incertezas; 

b) Objetivos concorrentes. Cada indivíduo tem seu modo de ser, pensar e agir e 

assim surge à diferenciação na tarefa, de objetivos e interesses; 

c) Recursos compartilhados. A quantidade de recurso da organização é limitada 

e muitas vezes escassa para atender a todos os grupos, diante disso, ocorre conflito 

na distribuição desses recursos, pois certo grupo poderá perder ou ceder parcela do 

seu recurso para outros; 

d) Interdependência de atividades. Todos os grupos de uma organização 

dependem um do outro para desempenhar suas atividades e alcançar objetivos, e 
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quando um grupo não pode realizar sua tarefa o outro fica na espera causando 

conflito entre os envolvidos.  

Conforme Robbins (2010) para que um conflito se instaure, se faz necessário a 

presença de condições que criem oportunidades para que ele surja. Essas fontes 

dos conflitos são condensadas em três categorias: 

a) Comunicação. Sem dúvidas a comunicação exerce um poder na organização 

quando eficaz, mas uma comunicação deficiente torna-se uma das principais forças 

inibidoras do bom desempenho do grupo e principal fonte de conflitos interpessoais. 

Ter boa habilidade na comunicação é essencial para o sucesso na vida profissional 

do individuo e para organização, pois nenhum individuo grupo ou organização pode 

existir sem a transferência de significados entre seus membros. É importante 

também que os gestores fiquem atentos para que essas informações que são 

transmitidas venham ser compreendidas, pois distorções, ambiguidades e 

inconsistência entre mensagens verbais e não verbais aumentam a incerteza e 

reduzem a satisfação do grupo. Obter uma comunicação perfeita, sem falhas entre 

membros na organização ainda é impossível, mas gestores podem superá-las 

fazendo uso de estratégias que melhor se adequem ao processo da organização;  

b) Estrutura. Conflitos de natureza estrutural estão relacionados a variáveis 

como tamanho do grupo, grau de especialização de tarefas, grau de definição de 

tarefas desempenhadas, clareza na definição de responsabilidade, compatibilidade 

entre membros e metas, estilos de liderança, sistemas de recompensa e grau de 

dependência dos grupos. Cada variável age como estímulo ao conflito; 

c) Variáveis Pessoais. Esta variável está relacionada ao conflito intrapessoal, 

que inclui a personalidade, emoções e valores. Essa é uma das variáveis mais 

observadas no estudo dos conflitos sociais, pois envolve os diferentes sistemas de 

valores. As diferenças de valores são a melhor explicação para as diversas 

questões, como preconceitos, desacordos sobre a contribuição de alguém para o 

grupo e a recompensa merecida. As diferenças nesses sistemas de valores são uma 

fonte importante de conflitos potenciais. 
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Através do estudo das causas e tipos no processo de conflito, é possível constatar 

que nenhuma organização está isenta de conflitos. Os conflitos são responsáveis 

por sérias ameaças à estabilidade da organização, mas também podem agir de 

maneira construtiva estimulando o potencial de inovação. 

Desfrutar dos efeitos positivos ou negativos que os conflitos podem trazer depende 

de quem assume a responsabilidade de gerenciá-los e das estratégias e 

ferramentas escolhidas para tal. Por isso, a administração moderna deve encarar o 

conflito como uma força constante dentro da organização e procurar administrá-lo 

para que estes atuem de maneira construtiva através das técnicas de administração 

de conflitos propostas.  

No capitulo seguinte, serão apresentados os benefícios e malefícios que os conflitos 

podem trazer à organização quando bem ou mal administrado.  

5 EFEITOS DO CONFLITO 

O jogo de colisões entre as partes resulta em consequências, elas podem ser tanto 

positivas (funcionais), ou negativas (disfuncionais).  Neste capitulo iremos 

apresentar os resultados que os conflitos podem gerar para organização quando 

bem ou mal administrado. 

5.1 Consequências Positivas X Consequências Negativas  

É difícil imaginar que em uma situação conflitante possa haver consequências 

positivas, mas sim, pode haver consequências positivas onde se tem níveis baixos e 

moderados de conflitos.  O conflito segundo Robbins (2010) “estimula a criação de 

ideias, promove a reavaliação das metas e das atividades do grupo e aumenta a 

probabilidade de que este responda as mudanças”.  

 

Os conflitos são construtivos quando melhoram a qualidade das decisões, 
estimulam a criatividade e a inovação, encorajam o interesse e a 
curiosidade dos membros do grupo, oferecem um canal para arejar os 
problemas e liberar as tensões e fomentam um ambiente de auto avaliação 
e mudança. (ROOBINS, 2010, p. 445).  
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Para extrair proveito dos conflitos, é necessário que o gestor entenda a sua natureza 

e transforme seu olhar negativo para o positivo em cada situação, pois existem 

conflitos de interesses, de opinião, de necessidade, de valor, de recursos e de 

caminhos. Cada um tem uma ou mais razões que podem ser avaliadas, discutidas e 

resolvidas pacificamente. O mais importante, além de entender a natureza de cada 

conflito, é saber separar as pessoas dos problemas.  

As consequências do conflito podem ser positivas ou negativas, isso vai depender 

de como elas foram gerenciadas pelo gestor. Se positiva, traz benefícios para 

organização e para as pessoas que nela trabalham se negativa, traz consequências 

desastrosas, que podem a levar ao declínio.  

 

Os grupos que resolvem conflitos com sucesso discutem diferenças de 
opinião abertamente e estão preparados para administrar conflitos quando 
eles aparecem. Os conflitos mais destruidores são os que nunca são 
abordados de maneira direta. Uma discussão aberta torna muito mais fácil 
desenvolver uma percepção compartilhada dos problemas, também permite 
que os grupos trabalhem por uma solução mutuamente aceitável. [...] Os 
grupos que possuem um estilo de conflito cooperativo e uma base de 
identificação sólida com seus objetivos são mais eficientes do que os que 
têm um estilo mais competitivo. (ROOBINS, 2010, p. 447).   

 

Gerir conflitos não significa apenas eliminá-lo, mas trata-lo de maneira correta. Para 

Chiavenato (1999) o conflito quando é tratado inadequadamente, quando ele é mal 

administrado, traz efeitos desfavoráveis.  

 

O conflito pode trazer resultados construtivos ou negativos para pessoas e 
grupos e, sobretudo, para a organização como um todo. A questão 
primordial é como administrar o conflito e maximizar os efeitos construtivos 
e minimizar os efeitos destrutivos. Essa tarefa cabe ao gerente [...] Para 
tanto, deve saber escolher as estratégias de resolução para cada caso 
(CHIAVENATO, 1999, p.368). 

 

Os conflitos interferem na organização, cabe ao gestor identificar se essa 

interferência é favorável ou não as atividades.  As situações conflituosas, 

discordância, disputa, levam a novas ideias, soluções diferenciadas, também a 
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oportunidade de crescimento, mudanças e melhorias na qualidade de 

relacionamento das pessoas e da organização.    

 

Os gerentes precisam enfatizar os interesses compartilhados na resolução 
de conflitos para que os grupos que discordam um dos outros não fiquem 
excessivamente arraigados em seus pontos de vista e não encarem os 
conflitos de maneira pessoal. Os grupos que possuem um estilo de conflito 
cooperativo e uma base de identificação sólida com seus objetivos são mais 
eficientes do que os que têm um estilo mais competitivo. (ROBBINS, 2010, 
p. 447). 

 

Esses impactos vão depender do nível que esse conflito apresenta na organização. 

Conflitos com resultados negativos podem gerar apenas uma queda no desempenho 

do colaborador, em outra parte pode levar a queda de desempenho de todo um 

setor ou organização.  

Já os efeitos positivos mantêm o funcionamento pleno da organização, nesse tipo de 

resultado, a discussão oferece as pessoas expor suas ideias e opiniões, levando a 

formação de novos conceitos. 

6 PAPEL DO GESTOR NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Neste capitulo iremos abordar a necessidade de gestão de conflitos na organização, 

demonstrando o papel do gestor nesta atuação e como o mesmo resolve conflitos 

utilizando técnicas e diferentes estratégias.  

6.1 O Administrador  

De fato, o ritmo das mudanças no mundo se acelerou e as organizações passaram 

por várias mudanças ao longo do tempo, com ela também, o administrador. Ele é o 

fator primordial na organização, quem planeja, organiza, dirige e controla pessoas 

responsabilizando-se pelo seu desempenho e de tudo que os envolve, como 

recursos materiais, financeiros, de informação e tecnologia, visando alcançar 

objetivos de maneira eficiente e eficaz. “O administrador dá direção e rumo às suas 

organizações, proporciona liderança às pessoas e decide como os recursos 

organizacionais devem ser dispostos e utilizados para atingir os objetivos da 

organização” (Chiavenato, p. 5, 1999).   
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Para Robbins (2010, p. 3) “os administradores realizam tarefas por meio de outras 

pessoas. Eles tomam decisões, alocam recursos e dirigem as atividades de outros 

com o intuito de atingir determinados objetivos”.  

Sobre a administração de conflitos, Chiavenato (2004, p. 418) afirma que: “uma 

qualidade importante do administrador é sua qualidade de administrar conflitos”. De 

acordo com Berg (2012), existem várias maneiras de administrar conflitos, não existe 

um estilo certo para administrá-lo, isto depende da situação, dos envolvidos e do 

assunto a ser resolvido. O importante é conhecê-los, identifica-los e utilizar recursos 

disponíveis, para desenvolver estratégias e alcançar os objetivos.  

Nem todo conflito é igual e deve ser tratado da mesma maneira. Conforme Burbridge 

e Burbridge (2012) é importante que o gestor conheça as diferentes formas de 

abordar conflitos para saber o momento em que deve utilizar cada ferramenta e 

aplica-las de forma correta e eficiente. É preciso definir alguns passos a serem 

seguidas, ou seja, desenvolver estratégias para agir de determinada maneira e 

resolver conflitos na organização. 

Chiavenato (1999) diz que para implementação bem-sucedida de uma estratégia, o 

administrador deve possuir quatro habilidades:  

a) Habilidades de interação: o administrador deve ter a capacidade de coordenar 

pessoas na implementação de uma estratégia, compreendendo seus receios e 

frustações, tendo empatia entre os membros, negociando melhor caminhos para por 

a estratégia em ação; 

b) Habilidades de alocação: é a capacidade que o administrador tem de 

proporcionar recursos organizacionais necessários para implementar as estratégias.  

c) Habilidades de monitoração: o administrador estabelece sistema de retroação 

que constantemente fornecem informação sobre a implementação de estratégia e se 

existe algum problema que impeça a mesma de ser implantada; 

d) Habilidades de organização: o administrador com sua capacidade cria uma 

rede de pessoas na qual pode ajudar a resolver tipos especiais de problemas 

eventuais.  



15 

 

 

 

 

 

Chiavenato (1999) ainda diz que essas habilidades técnicas, humanas e conceituais 

requerem por parte do administrador competências pessoais para serem colocadas 

em prática. As competências para Chiavenato (1999) são “qualidades de quem é 

capaz de analisar uma situação, apresentar soluções e resolver assuntos ou 

problemas”. Contudo, quando o administrador obtém uma nova competência, com a 

aceleração das mudanças, o mesmo abandona quase sempre a outra competência, 

por que se tornou velha e ultrapassada. Desta forma, o administrador precisa 

desenvolver competências duráveis, que mesmo com as mudanças não se tornam 

obsoletas. 

6.2 Estratégias de Resolução de Conflitos 

As organizações são entidades socais que estão inseridas num ambiente mutável e 

dinâmico, para isso elas precisam estar continuamente realocando, reajustando e 

reconciliando os recursos disponíveis, aproveitando as oportunidades no mercado e 

sobreviver às ameaças dos concorrentes. Para tanto, as organizações desenvolvem 

estratégias para garantir seu sucesso nessa jornada.  

Como boa parte do sucesso de uma organização depende das pessoas que nela 

estão inseridas, é necessário que a mesma desenvolva certas estratégias de gestão 

para que possa escapar de problemas e seguir adiante perseguindo seus objetivos 

visando o sucesso. Conforme Chiavenato (1999, p. 320) “A estratégia organizacional 

é a mobilização de todos os recursos no âmbito global da organização visando 

atingir objetivos situados em longo prazo”.  

 

A noção estratégia surgiu na atividade militar. O antigo conceito militar 
define estratégia como sendo a aplicação articulada e coesa de forças em 
larga escala contra algum inimigo. A estratégia de guerra é uma ação global 
e integrada. A tática corresponde a uma mobilização de tropa dentro da 
estratégia mais ampla. [...] Cada estratégia leva à proliferação de táticas. E 
cada tática requer vários planos operacionais para sua implementação 
(CHIAVENATO, 1999, p. 321).   

 

Segundo Robbins (2010) as estratégias de resolução de conflitos variam por dois 

tipos de razões: a natureza da situação (as pessoas racionalizavam a estratégia de 

acordo a situação) e a tendência individual para utilizar determinada estratégia. 



16 

 

 

 

 

 

Robbins (2010, p. 441 a 442) ainda afirma que “existem dois níveis de preocupações 

que influenciam claramente a definição da estratégia de resolução de conflito 

apropriada: a preocupação com os interesses próprios e a preocupação com os 

interesses dos outros”.  

A implementação de estratégias na organização é vital para resolução de conflitos, 

para ser bem-sucedida depende das habilidades do gestor, para tanto, é importante 

que ele as desenvolva.     

 

A formulação de estratégia organizacional é o processo de determinar os 
cursos de ação adequados para atingir os objetivos e, consequentemente, 
os propósitos organizacionais. Na realidade, trata-se de um complexo 
processo decisorial situado a longo prazo e envolvendo a totalidade da 
organização. (CHIAVENATO, 1999, p. 330).  

 

De acordo com Robbins (2010), para os gestores que enfrentam níveis excessivos 

de conflitos e precisam reduzi-los, é necessário escolher não apenas uma 

estratégia, mas a estratégia adequada para cada situação.  Para ele, deve-se usar 

a:  

a) Competição: quando uma ação rápida e decisiva for vital e quando ações 

impopulares precisam ser implementadas, exemplo disso, redução de custos, 

reforço a regras e à disciplina; 

b) Colaboração: quando o objetivo é aprender, fundir percepções de pessoas 

com diferentes visões, também obter comprometimento, e aprender a lidar com 

sentimentos que estão interferindo no relacionamento; 

c) O não enfrentamento: quando a questão é de urgência e de grande 

importância, evitando qualquer envolvimento com o conflito, para que as pessoas se 

acalmem e adquiram nova visão para poderem solucionar conflito de maneira eficaz; 

d) Acomodação: para permitir que os funcionários se desenvolvam apreendendo 

com os próprios erros, que sejam ouvidos para que você venha aprender, 

demonstrando sua racionalidade, satisfazendo e garantindo a cooperação;  
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e) Compromisso: quando todos se encontram com metas exclusivas, no padrão 

médio de assertividade e cooperação, desistindo de alguns pontos ou itens, levando 

a distribuir os resultados entre ambas às partes.  

 

“As intenções estratégicas das pessoas não são imutáveis. Durante um 
conflito, as estratégias podem mudar se as partes conseguirem 
compreender o ponto de vista do outro ou quando respondem 
emotivamente ao comportamento do outro”. (ROBBINS, 2010, p. 442).  

 

CHIAVENATO (1999, P. 350) “Sem uma adequada implementação, a estratégia, por 

mais oportuna e valiosa que seja, está virtualmente fadada ao insucesso”. O papel 

do gestor é muito importante e talvez decisivo no cumprimento da estratégia, pois 

requer uma focalização na coordenação de pessoas, na alocação de recursos 

necessários, na monitoração do progresso da implementação na resolução de 

problemas. 

6.3 Técnicas de Estímulo e Resolução de Conflito 

Os comportamentos são tentativas de implementar as intenções de cada uma das 

partes conflitantes, contudo, comportamentos evidentes às vezes acabam sendo 

desviados de suas reais intenções. Para a solução e estímulo de conflitos ou para 

mantê-los nos níveis desejados são as técnicas de administração, como exemplo 

dado por Robbins (2010): 

a) Comunicação. Ela é fundamental na organização e entre envolvidos. A 

utilização de mensagens ambíguas ou ameaçadoras para aumentar os níveis de 

conflito é interessante para o momento da situação; 

b) Inclusão de outros funcionários. Incluir nos grupos de trabalho funcionários 

que tenham históricos, valores, atitudes ou estilos diferentes daqueles dos seus 

grupos;  

c) Reestruturação da organização. Fazer realinhamento dos grupos de trabalho, 

alteração de regras e regulamentos, aumenta de interdependência e outras 

mudanças estruturais similares que rompam o status quo; 
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d) Nomear um advogado do diabo. Designar um crítico que discuta 

propositalmente às posições defendidas pela maioria do grupo;  

e) Inclusão de estranhos. Inclusão de outras pessoas que não faça parte do 

grupo de trabalho. Indivíduos com personalidade, atitudes e valores diferentes dos 

demais.  

Em determinados momentos, o gestor deve estimular o conflito na organização para 

que haja mais participação dos envolvidos. Buscar os conflitos das organizações, 

trabalhar com a metodologia de diagnosticar os sintomas e as causas, mudar o olhar 

para a situação do conflito para energia criativa é ter oportunidade para desenvolver 

suas habilidades e se tornar um grande profissional.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista o atual cenário globalizado, é um desafio para o gestor criar um 

ambiente em que os funcionários possam desenvolver suas atividades, tornando a 

gestão de conflitos uma ferramenta de grande importância. O bom relacionamento 

entre gestor e colaborar no ambiente de trabalho é um fator influenciador na 

motivação e no comprometimento individual de cada um em relação aos objetivos 

que são estabelecidos pela empresa, bem como na autoestima e na percepção de 

convivência com os demais.  

O gestor tem um papel fundamental nesse processo e quando não mantém um bom 

relacionamento com a equipe causa diminuição da produção, gera um clima de 

desânimo, apatia etc. É necessário gerar um novo olhar sobre o conflito externo e 

interno, criar uma sintonia com o pessoal, mudar algumas práticas e atitudes frente à 

gestão, tornando o ambiente organizacional mais dinâmico, participativo, onde as 

pessoas tenham voz, visão, crescimento, sendo mais cooperadoras e humanas.  

A consequência do conflito, positiva ou negativa vai depender da forma como é 

gerida, como o gestor ver e lida com a situação. Se preparado para tal, pode levar a 

organização ao crescimento, ao contrário disso, ao declínio. Essa capacidade que o 

gestor tem depende de suas habilidades pessoais, também de sua influencia sobre 

membros da organização. Além de suas capacidades individuais, é importante o 
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gestor identificar estratégia eficiente para gestão de conflitos, buscando minimizar 

resultados destrutivos.  

Este artigo teve como objetivo verificar os estudos feitos por autores sobre conflitos 

no ambiente organizacional e atuação do gestor na resolução dos mesmos, bem 

como problematizar seus tipos e causas que são fontes para sua existência e como 

podem influenciar nas relações sociais se positivo ou negativo.  

Não há escassez de conteúdo, entretanto os autores nos quais foram escolhidos 

para o desenvolvimento do trabalho em questão citavam a forma de gerir conflitos 

sem uma evolução significativa, sendo muito presa ao que se já encontra. Acredita 

ser necessária uma maior atenção ao assunto, a criação de pesquisas que explorem 

e desenvolvam modelos mais recentes de gestão de conflitos, e que o tema ganhe 

atenção por parte das instituições de ensino e corporações, para o desenvolvimento 

profissional das pessoas, e para as empresas poder obter melhor aproveitamento de 

seu capital humano, consequentemente uma melhor sinergia e desenvolvimento, 

pois a gestão correta do conflito tende a trazer benefícios que juntos podem gerar 

grandes resultados. 

Esse estudo chegou à conclusão de que conflitos sempre vão existir, e é inevitável 

sua presença na organização ficando o gestor responsável por saber lidar, 

compreender, estudar, administrar o comportamento humano e estabelecer um 

modelo de tratamento na organização para alcançar com mais agilidade e eficiência 

seus objetivos. 
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