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COSTA, Amanda Oliveira. O papel do gestor na intervenção de conflitos no 
ambiente de trabalho. 2018. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso Administração – Anhanguera, Niterói,2018. 

 

RESUMO 

 

Os conflitos organizacionais podem o afetar o clima organizacional e a motivação dos 
funcionários. Conflitos existem em qualquer situação e é inevitável se deparar com 
situações conflituosas mesmo no dia a dia ou nas organizações. O papel que o gestor 
exerce frente a um conflito é fundamental para que este seja identificado e gerenciado 
da melhor forma possível, pois em uma organização o que há de mais comum são as 
diferenças individuais. O tema deste trabalho de conclusão de curso é a importância 
do papel do gestor na intervenção dos conflitos no ambiente de trabalho. Tendo como 
objetivo demonstrar que mesmo o conflito sendo visto como algo negativo por algumas 
organizações, eles vêm sendo tratados como grandes oportunidades para outras 
organizações. Neste trabalho, conceitua-se clima e cultura organizacional, diferença 
entre líderes e gestores, conceito de conflitos, tipos de conflitos, suas causas, as 
formas positivas e negativas em que eles impactam na organização e as habilidades 
e técnicas que os gestores devem desempenham na intervenção dos conflitos. Para 
a conceituação e aprofundamento no tema utilizou se método de revisão literária com 
referências bibliográficas. A grande maioria dos gestores ainda tem dificuldades em 
exercer seu posicionamento perante os conflitos existentes, trazendo ainda a 
desmotivação e o estresse nas organizações, transformando o ambiente empresarial 
doentio.  
 

 

Palavras-chave: Conflitos; Organizações; Papel do gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COSTA, Amanda Oliveira. The role of the manager in the intervention of 
conflicts in the work environment. 2018. 29. Course Completion Work 
Administration - Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

Organizational conflicts can affect organizational climate and employee motivation. 
Conflicts exist in any situation and it is inevitable to encounter conflicting situations 
even on a day-to-day basis or in organizations. The role that the manager exercises 
in the face of a conflict is fundamental so that it is identified and managed in the best 
possible way, because in an organization what is more common are the individual 
differences. The theme of this work is the importance of the role of the manager in 
the intervention of conflicts in the work environment. Aiming to demonstrate that even 
conflict being viewed as something negative by some organizations, they have been 
treated as great opportunities for other organizations. In this work, we define the 
organizational climate and culture, the difference between leaders and managers, the 
concept of conflicts, the types of conflicts, their causes, the positive and negative 
ways in which they impact the organization and the skills and techniques that 
managers must play in intervention. For the conceptualization and deepening in the 
theme, it was used a literary revision method with bibliographical references. The 
vast majority of managers still find it difficult to exert their position in the face of 
existing conflicts, which also leads to demotivation and stress in organizations, 
transforming the sick business environment. 
 

 

Key-words:   Conflicts; Organizations; Role of the manager. 
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INTRODUÇÃO 
 

O tema proposto nesse trabalho e demonstrar a postura do gestor perante os 

conflitos na organização e a sua importância no gerenciamento de situações que 

causam um clima de tensão e/ou desmotivação dentro da empresa, prejudicando o 

clima organizacional.  

Nota-se que nem todo fator gerador de conflitos poderá ser extinto, mas cabe 

ao gestor identifica-lós e resolve-ló da forma mais adequada para que os impactos 

negativos não interfiram no ambiente de trabalho. 

A proposta desse trabalho é trazer conhecimento ao gestor, em relação aos 

conflitos. Compreende-se também que os conflitos fazem parte da evolução natural e 

humana, no ponto de vista de muitas empresas os conflitos são vistos como algo 

negativo, o gestor necessita demonstrar que essas estruturas e padrões estão sendo 

transformados em oportunidades mantendo assim um ambiente saudável. 

Mediar conflitos é uma das atividades do gestor, eles aparecem como grandes 

desafios dentro das empresas, influenciando significativamente o cotidiano dos 

funcionários. Diante disso, qual é o papel do gestor em face desses conflitos e como 

o gestor pode afastar este problema da empresa em que dirige? 

O objetivo principal desta pesquisa é compreender a importância do gestor na 

intervenção dos conflitos no ambiente de trabalho. Assim foi estruturada em três 

objetivos específicos. O primeiro como finalidade de demonstrar a importância do 

gestor no clima organizacional, já o segundo descrever as principais causas de 

conflitos no ambiente de trabalho e finalmente no capítulo três conceituar o papel do 

gestor perante os conflitos.  

Neste trabalho, foi utilizado método de revisão literária, com referências 

bibliográficas, onde foram feitos levantamentos dos últimos anos abordando uma 

pesquisa qualitativa e descritiva utilizando livros e sites de banco de dados. Das quais 

foram pesquisadas tais palavras-chaves: Clima Organizacional; Cultura 

Organizacional; Conflitos; Gestor. Como fonte de pesquisa bibliográfica baseada 

principalmente em livros de diversos autores da área de administração como, por 

exemplo, Idalberto Chiavenato (2005), Dante Martinelli (2008), Fela Moscovici (2001), 

entre outros. 
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2. CLIMA ORGANIZACIONAL: PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

O clima organizacional é uma ferramenta importante na avaliação da satisfação do 

trabalhador e do seu nível de desempenho face aos objetivos empresariais. É 

imprescindível que o gestor tenha conhecimento sobre os pensamentos de seus 

colaboradores sobre as empresas.  

 

2.1 CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL: ASPECTOS CONCEITUAIS  

Segundo Moreira (2012), é imprescindível mencionar o conceito de clima 

organizacional sem poder abordar o conceito de cultura organizacional, pois ambos 

não se fundem mais se inter-relacionam e são postos-chaves para a realização do 

diagnostico organizacional. 

A palavra clima origina-se do grego e significa tendência ou inclinação. Por sua 

vez “clima organizacional” e algo que não se pode ver ou tocar, mas ele é facilmente 

percebido dentro da uma organização através do comportamento dos seus 

colaboradores.  

De acordo com Graça (1999, p.8) “O clima organizacional é a qualidade ou 

propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos 

membros da organização e influencia o seu comportamento. ” 

Quando a qualidade do ambiente de trabalho e boa, conduzira um clima 

agradável de respeito mútuo entre os colaboradores, oferecendo um conjunto de 

fatores que vão transformar o ambiente de trabalho mais motivado. É de extrema 

importância a motivação no trabalho pois este fator direciona e intensifica os objetivos 

da empresa. 

Para Moreira (2012, p.21) “O clima da organização é um importante conceito 

para um gestor, porque é através do estabelecimento de um clima organizacional 

adequado que o gerente pode estabelecer as condições motivadoras no ambiente de 

trabalho. ” 

Com a melhoria do clima organizacional e possível visualizar não só a melhoria 

na qualidade de vida no trabalho mais consequentemente a qualidade do serviço 

prestado. É importante enfatizar o papel da organização no desenvolvimento de 

colaboradores mais conscientes do seu papel na sociedade.  
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Segundo Matos (2007, p.268) 

O Clima organizacional depende das condições econômicas da organização, 
do estilo de liderança utilizando, das políticas e valores existentes, da 
estrutura organizacional das características das pessoas que participam da 
organização, da natureza (ramo de atividade da organização) e do estágio de 
vida da organização. 

  As empresas ocasionam o seu clima organizacional, interferindo na satisfação 

de seus funcionários mesmo sabendo que cada um tem seu comportamento, ou seja, 

sua forma de interagir com o ambiente social todos necessitam de um olhar 

diferenciado. O colaborador deve ter em mente que seu desenvolvimento sua eficácia 

permite a empresa atributos para obter um diferencial no mercado, este tão 

competitivo.  

 De acordo com Mello (2004, p.17) 

É certo que o desempenho humano depende de uma complexidade de 
fatores que atuam interagindo entre si de maneira extremamente dinâmica 
(personalidade, experiências passadas, filtros particulares, maturidade, etc.), 
entretanto é vital a remoção contínua das restrições ambientais que possam 
afetar negativamente o desempenho humano no trabalho. 

 

A percepção dos funcionários acerca das práticas da empresa por meio da 

pesquisa de Clima Organizacional, seria possível minimizar os efeitos negativos 

causadores de conflitos tão constantes entre as necessidades dos indivíduos e as da 

organização. Essa atitude deve ser tomada pela empresa diante do cenário no qual 

se encontra, a interferência do gestor e muito importante para a realização desse 

diagnóstico. 

Para Moreira (2012, p.24) 

A Cultura determina as características principais de uma empresa ou 
organização, expondo com transparência os códigos formais e informais. 
Identifica os aspectos que impactam positivamente e os obstáculos ao 
processo de desenvolvimento no universo empresarial em constante 
mudança. 
 

Cada organização parte de sua própria cultura com seus valores e missões no 

qual e compartilha com seus colaboradores, tornando explicito aquilo que ela acredita, 

pratica e valoriza. Toda empresa espera que seus colaboradores procurem entender 

sua filosofia, como todo colaborador espera reconhecimento. 

Segundo Matos (2007, p.255) 

Cada organização tem sua cultura, valores, normas e crenças que se refletem 
nas suas estratégias e nas suas posições corporativas. [...] Cultura 
organizacional é mais do que um estilo gerencial. Podemos dizer que é a 
forma como a organização desempenha uma serie de tarefas. Ela se 
características pelas tradições internas, pelo modo de pensar e sentir as 
oportunidades e ameaças com as quais a organização se depara. 
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Sendo assim a cultura e o clima organizacional devem ser trabalhos dentro da 

organização. O gestor deve estar atento com sua organização, suas necessitas, 

incertezas e qualidades. Cabe a ele introduzir a missão, visão e valores de sua 

empresa aos seus funcionários mantendo assim um clima saudável com resultados 

positivos. 

2.2 GESTÃO E LIDERANÇA  

De acordo com Gil (2006, p.220), 

Mais do que os administradores de pessoal e de recursos humanos, os 
gestores de pessoas têm que desempenhar o papel de líder. Num contexto 
de Gestão de Pessoas, é necessário que elas vejam-se mais como 
colaboradores do que com subordinadas, pois requer-se sua adesão aos 
objetivos, políticas e missão da organização. Isso significa que os gestores 
precisam permanentemente atuar com líderes, já que liderança nada mais é 
do que a forma de direção baseada no prestigio pessoal e na aceitação dos 
subordinados.  
 

Segundo Chiavenato (2006), a gestão de pessoas consiste em planejar, 

organizar, desenvolver, coordenar e controlar técnicas capazes de promover o 

desempenho eficiente dos funcionários, ao mesmo tempo em que a organização lhes 

permite alcançar os objetivos individuais relacionados direta ou indiretamente com o 

trabalho. 

Gerência e liderança são dois meios de influenciar pessoas. Enquanto a 

gerência utiliza de meios formais e racionais, o líder usa de paixão. 

Para Maximiano (2012) a liderança é compreendida como “[...] o processo de 

conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas, 

ou é a realização de metas por meio da direção de colaboradores”. 

Por Fidelis (2014, p.43),  

Liderança e gerência são competências diferenciadas, mas com 
interdependência de objetivos. Os administradores de resultados devem 
procurar estimular e aprender constantemente com a atuação dos seus 
comandados, os quais devem influenciar e obter a confiança e o 
comprometimento dos seus liderados, ou interagir mais nas relações 
informais estabelecidas no trabalho, enquanto os gerentes usam mais 
estruturas formais.  
 

É importante que o líder tenha a capacidade de guiar e gerir sua equipe, 

despertando-lhe a motivação, além de mantê-la viva, com relação à obtenção de 

resultados, administrando os diferentes tipos de pessoas, temperamentos, 

habilidades, entre outros fatores. 
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Tabela 1: Comportamento de Gerente e Líderes. 

Gerente Líder  

Administra Inova 

Prioriza sistema e estrutura Prioriza as pessoas 

Tem uma visão de curto prazo Tem perspectiva do futuro 

Pergunta quando e como Pergunta o quê e por que 

Exerce o controle Inspira confiança 

Aceita e mantém o “status quo” Desafia o “status quo” 

É o clássico bom soldado  É a sua própria pessoa 

Faz certo as coisas (é eficiente) Faz as coisas certas (é eficaz) 

Fonte: Cavalcanti et. al. (2006) 

A tabela acima mostra que as empresas estão passando por grandes 

transformações, por isso, se nota a necessidade de líderes do que gerente, pois o 

líder faz com que a organização de bons resultados humanos e financeiros em longo 

prazo. 

Da mesma forma que o gestor nem sempre é o líder também pode ocorrer de 

um líder não estar como gestor em uma organização. Entretanto ambos devem este 

apto para identificar problemas que possam causar conflitos nas organizações. Desta 

forma o próximo capitulo conceituara os conflitos e quais são eles no ambiente 

organizacional. 

  

 

  

 
 
 
 
 

 



 18 

3. GESTAO DE CONFLITOS: CONSIDERAÇÕES  
 

As organizações dependem da colaboração e compreensão das pessoas que 

trabalham nela. As pessoas nunca têm o mesmo objetivo e interesses idênticos sendo 

assim produzindo algum tipo de conflito. Este no qual deve ser identificado e gerido 

da melhor forma pois o mal gerenciamento pode acarretar serias consequências a 

empresa.  

3.1 CONFLITOS: APONTAMENTOS CONCEITUAIS  

Segundo Chiavenato (2005 p.402) “O conflito existe quando uma das partes 

seja individuo ou grupo tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com outra 

parte e está interfere na outra que procura atingir seus objetivos”. 

Nota-se que dentro da organização nem todos que ali estão querem o mesmo 

objetivo e interesse proposto sendo inevitável que os conflitos ocorram em qualquer 

departamento presente na organização. O gestor deve conhecer tudo o que o certo 

na organização e saber intervir da melhor forma e quando necessário.  

De acordo com Montana (2010) “O conflito entre indivíduos, grupos ou 

organização é parte inerente do ambiente empresarial moderno. Pessoas e grupos 

competem por recursos dentro de uma empresa; as empresas competem entre si pelo 

mercado”. 

As pessoas precisam de coerência e um senso lógico para manter uma 

situação de bem-estar e de harmonia no ambiente organizacional. Certas situações 

de conflitos são verdadeiras armadilhas influenciam percepções que desencadeiam 

os conflitos no ambiente organizacional.  

 

3.2 TIPOS DE CONFLITOS  

Os conflitos organizacionais podem afetar de maneira significativa o clima 

organizacional a motivação do colaborador, influenciando seus objetivos e metas 

presente nela, trazendo insatisfação e desinteresse essa situação ocasiona sérios 

problemas na empresa necessitando e medias muitas das vezes urgentes.   

 Assim para Chiavenato (2005, p. 406), existem vários níveis de conflitos, como 

mostra a figura 1. 
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           Figura 1: Os níveis de conflitos no comportamento organizacional 

 
            Fonte: Chiavenato (2005, p.407) 

 

 CONFLITO INTRAGRUPAL 

É definido como o comportamento que ocorre entre grupos organizacionais. 

Quando os participantes se identificam com um grupo e percebem que outros grupos 

podem bloquear a realização de meta ou expectativa de seu grupo. O conflito 

intergrupal nas organizações pode ser horizontal - entre departamentos -ou vertical- 

entre níveis diferentes da organização. 

 CONFLITO INTERPESSOAL  

É o conflito que ocorre entre uma pessoa e outra devido a interesses ou 

objetivos diferentes. O conflito interpessoal afeta as emoções das pessoas envolvidas. 

Quando seus autoconceitos são ameaçados, as pessoas reagem, aumentando 

gradativamente o nível de conflito. 

 CONFLITOS INTRA-INDIVIDUAIS  

É o conflito que ocorre intimamente dentro de uma pessoa em relação a 

sentimento, opiniões, desejos e motivações divergentes e antagônicas. É um conflito 

interno que provoca colapso nos mecanismos decisórios normais, gerando 

dificuldades na escolha dentre várias alternativas de ação.  
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Contudo a ação de uma parte conduz a reação de outra, as condições que 

antecedem o conflito como, por exemplo, a falta de recursos, diferenciação e 

interdependência no ambiente de trabalho criam condições que propiciam a 

ocorrência do conflito. Dependendo dessa reação seja ela positiva ou negativa deve 

haver uma identificação e resolução/gerenciamento deste conflito. 

 

3.3 CONFLITOS NO AMBIENTE DE TRABALHO: ASPECTOS POSITIVOS E 

NEGATIVOS  

 

Embora a maioria o considere o conflito uma experiência negativa a ser evitado, 

na realidade, gerir conflitos podem trazer resultados positivos para organização. 

Dentre as consequências positivas segundo Chiavenato (2005) estão as 

seguintes: 

 Aumento da coesão grupal: O conflito estimula sentimentos de identidade 

dentro do grupo, aumentando a coesão grupal. 

 Inovação: O conflito desperta sentimentos e energia dos membros do grupo. 

Essa energia estimula interesse em descobrir meios eficazes de realizar as 

tarefas, bem com soluções criativas e inovadoras. 

 Mudança: O conflito é um modo de chamar a atenção para os problemas 

existentes e serve para evitar problemas mais sérios, atuando em mecanismo 

de correção. 

 Mudança nas relações entre grupos conflitantes: O conflito pode levar os 

grupos conflitantes a encontrar soluções para suas divergências e buscar 

cooperação e colaboração.  

Dentre as negativas e destrutivas afirma Chiavenato (2005) estão as seguintes: 

 Frustração: indivíduos e grupos quando veem seus esforços bloqueados 

desenvolvem sentimento de frustração, hostilidade e tensão. Isso prejudica o 

desempenho de tarefas o bem-estar das pessoas. 

 Perda de energia: Grande parte da energia criada pelo conflito é dirigida e gasta 

nele mesmo, prejudicado a energia que poderia ser utilizada no trabalho 

produtivo, pois ganhar o conflito passa a ser mais importante que o próprio 

trabalho. 
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 Decréscimo na comunicação: A comunicação entre as partes envolvidas no 

conflito sofre barreiras, o que contribui seriamente para a ineficiência das 

atividades organizacionais com o um todo. 

 

 Confronto: A cooperação passa a ser substituída por comportamentos que 

prejudicam a organização e que influenciam negativamente a natureza dos 

relacionamentos existentes entre pessoas e grupos. 

 
A organização pode administrar o conflito e torná-lo positivo e construtivo e 

minimizar os efeitos negativos. Essa tarefa cabe ao gestor este que deve buscar uma 

solução construtiva para o ambiente organizacional, deve escolher estratégias de 

resolução para cada conflito. 

Contudo o próximo capitulo conceituará a importância do gestor na intervenção 

dos conflitos. 
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4. GESTÃO DE CONFLITOS DE CONFLITOS NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Para que a gestão tenha êxito na organização e necessário que o gestor não olha 

para o conflito como algo negativo, mais como uma oportunidade de construção e de 

geração de energia. Este deve entender o quanto sua função e importante 

desenvolvendo princípios como: planejamento, organização, liderança e controle. 

4.1 O GESTOR E OS CONFLITOS  

O papel que o gestor exerce é de extrema importância e é notado pelos seus 

colaboradores uma vez que ele está sempre envolvido nos conflitos, em como irá 

administrar o andamento adequado dos processos e assim alcançar os objetivos 

esperados da organização. 

 

Se o conflito não for gerenciado e lidado de forma individualizado e diferenciado 

ele pode resultar em brigas crônicas chegando à escala de violência. Por outro lado, 

pode ser terra fértil para criar boas opções. Aí surge o desafio de qualquer gestor: 

Como desenvolver habilidade para transformar conflitos potencialmente destrutivos 

em caminhos construtivos harmonizar diferenças e criar soluções satisfatórias para 

todos. (MARTINELLI, 1998) 

 

O gestor e responsável por criar um ambiente propício para que sejam 

realizados os objetivos da empresa. Sendo parte da equipe, parceiro, deve dividir as 

tarefas e se cúmplice do seu time. Mostrar que estão preocupados em solucionar as 

situações juntamente com as partes envolvidas. 

 

Os gestores devem estimular à colaboração a criatividade, cooperação, senso 

crítico buscando formas de solucionar as diferenças existentes e transformá-las em 

atividades eficazes. Resultados positivos iram estimular cada vez mais os 

colaboradores sabendo o quanto são importantes nos processos. Nada melhor que 

ter uma equipe motivada e pronta para novos desafios.  
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 4.2 O GESTOR DE CONFLITOS: INTERVENÇÕES  
 

A respeito da administração de conflitos, Chiavenato (2004 p.418) afirma que: 

“uma qualidade importante do administrador é sua qualidade de administrar conflitos”. 

O gestor de conflitos deve assumir o papel de integrador assumindo a necessidade 

de intervir nas condições estruturais na organização. 

  
Conforme Chiavenato (2005, p.410) existem três abordagens quanto à 

administração de conflitos nas organizações, sendo elas: 

 
1) Abordagem Estrutural: baseia-se no fato de que o conflito surge das 

percepções criadas pelas condições antecedentes, a saber: diferenciação, 

recursos limitados e escassos e interdependência. Trata-se, pois, de atuar 

sobre uma condição existente que predispõe ao conflito e reestruturá-la.  

 
2) Abordagem de processos: é a abordagem que procura reduzir os conflitos por 

meio da modificação do processo, ou seja, de uma intervenção no episódio do 

conflito. A abordagem de processo utiliza procedimentos de negociação e 

barganha para administrar as divergências entre interesses das partes 

conflitantes. A abordagem processual pode ser realizada de três maneiras: 

 
 Desativação ou desescalonização do conflito: ocorre quando uma parte reage 

cooperativamente em vez de agressividade ao comportamento de conflito de 

outra, encorajando comportamentos menos conflitantes ou desarmando o 

conflito. 

 
 Reunião de confrontação entre as partes: ocorre quando o ponto de 

desativação já foi ultrapassado e as partes se preparam para um conflito 

aberto através da confrontação direta e hostil. 

 
 

 Colaboração: é usada após ultrapassadas as oportunidades de desativação e 

de reunião de confrontação. Na colaboração, as partes trabalham juntas para 

solucionar problemas, identificar soluções do tipo ganha/ganha ou soluções 

integrativas capazes de conjugar os objetivos de ambas as partes.   
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3)  Abordagem mista: é a abordagem que procura administrar o conflito sobre 

aspectos estruturais como de processo. A solução inclui intervenção sobre a 

situação estrutural e sobre o episódio conflitivo. Existem duas maneiras para 

utilizar a abordagem mista: 

 
 Influenciar o processo de conflito por meios estruturais, como a adoção 

de regras para resolver o conflito: Determinando-se previamente os 

procedimentos e os limites para trabalha o conflito, este pode ser 

contido e controlado, conduzindo as partes para a solução do 

problema. 

 
 Criar terceiras partes dentro da organização: Uma parte em confronto 

pode se comunicar com a outra parte por meio de pessoas – terceira 

pessoa – formalmente responsáveis pela tarefa de comunicação entre 

as partes conflitantes. 

 
A maneira que o conflito e solucionado e a maneira pela qual as partes 

envolvidas reagem a elas, produzem sentimentos e comportamentos que influenciam 

a percepção. A liderança e um fator importante na resolução dos conflitos, adotando 

atitudes ativas em relação aos objetivos propostos. 

 

De acordo com Chiavenato (2016, p.19) “O administrador é responsável pelo 

desempenho no trabalho de uma ou mais pessoas de uma organização. Ele alcança 

resultados através de sua organização e das pessoas que nela trabalham. ” 

 

O administrador e responsável diretamente pelos resultados e desempenho 

das pessoas que trabalham na organização, pois todos ali presente estão em    busca 

de resultados positivos com os mesmos objetivos organizacionais. Para o 

desenvolvimento e produção de bons resultados na organização e necessário talento 

e competência do administrador. 

  

Segundo Chiavenato (2016, p.21) para esse administrador necessita de tais 

competências essenciais. 

 Conhecimento: para entender, saber, diagnosticar e localizar o que deve e 

como deve ser feito. É a sabedoria para ver e entender as situações.  
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 Habilidades: para saber fazer as coisas através do talento de sua equipe. É o 

saber “quê” e “como”. 

 Julgamento: para saber identificar e tomar decisões sobre o que deve ser feito. 

É tomar decisões sobre metas e planos para alcança-las. 

 Atitude: para saber fazer acontecer as coisas através de um espirito inovador 

e empreendedor e ser um agente de mudanças e de transformação na 

organização. 

A administração de conflitos nem sempre e ruim se esta for analisada 

cuidadosamente pelo gestor, pois o uso de um planejamento correto o conflito pode 

se tornar consequências positivas, para o desenvolvimento de um ambiente 

organizacional saudável, onde todos que estão nele se sintam motivados produzindo 

resultados muito mais satisfatórios. 

Conforme Chiavenato (2016, p.25) O sucesso do administrador depende mais 

do seu desempenho do que de seus traços particulares. Daquilo que ele consegue 

fazer, não daquilo que ele é. E o seu desempenho é o resultado de certas habilidades 

importantes: 

 Habilidade técnica: envolve o uso de conhecimento especifico e facilidade na 

execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com os procedimentos de 

realização. As habilidades técnicas estão relacionadas com o fazer, isto é, com 

o trabalho com “coisas”, como processos, materiais ou objetos físicos e 

concretos. 

 
 Habilidades humanas: estão relacionadas com o trabalho com pessoas e 

referem-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. Envolvem a 

capacidade de comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos 

pessoais e grupais.  

 Habilidades conceituai: o administrador com habilidades conceituais está apto 

a compreender as várias funções da organização, complementa-las ente si, 

compreender como a organização se relaciona com seu ambiente e com as 

mudanças externas e internas afetam a organização. As habilidades 

conceituais estão relacionadas com o pensar e raciocinar, com o diagnóstico 

das situações e com a formulação de alternativas de solução dos problemas. 
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Pode-se constatar que mesmo com as abordagens, competências e 

habilidades que o gestor deve assumir perante os conflitos, ainda encontramos gestor 

que tentam ao máximo minimiza-los e não os aproveita-los como grades 

oportunidades. O gestor deve manter uma postura neutra na sua tomada de decisão, 

mais não fugir dela, uma vez que o seu papel dentro da organização e apaziguar e 

gerenciar os conflitos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 

 
 

 



 27 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao final desta pesquisa e notável algumas considerações fundamentais acerca 

da gestão de conflitos, vale ressaltar que uma organização é um conjunto de pessoas 

que visam desenvolver um trabalho de forma sólida é organizada, contudo por trata-

se da evolução humana não é uma tarefa fácil para um gestor, porém cabe a ele 

intervier. 

Para que o clima organizacional seja melhorado e necessário que as 

organizações passem por uma transformação e mudem a maneira de lidar com as 

pessoas, pois e através de uma liderança/gerenciamento que se constitui um bom 

clima organizacional onde as pessoas que ali atuam sejam elas diretas ou 

indiretamente sejam influenciadas de alguma forma com as práticas organizacionais.  

 Percebeu-se que o conflito é inerente ao ser humano e existe desde o início 

da humanidade. Os tipos de conflitos existentes dentro das organizações estão 

diretamente relacionados ao estresse devido a pressão por excesso de trabalho e 

cobrança de resultado, comunicação deficiente, confundir liderança com 

autoritarismo. 

Os conflitos as vezes é visto como forma positiva por promover mudanças e 

levando as pessoas a reverem seus comportamentos, mais na grande maioria dos 

gestores ainda encontramos dificuldades ao gerenciar tais conflitos por medo ou por 

se posicionarem incorretamente.  

Enfim, o bom gestor sabe quais são os pontos fortes e fracos de sua equipe, 

sem dúvida a comunicação é a base do sucesso, uma vez que entender a natureza 

humana com pensamento, sentimentos e ideias diferentes convividos em um mesmo 

ambiente haverá divergência, mas estas não podem e nem devem influenciar no 

desenvolvimento organizacional, assim cabe ao gestor minimizar ou maximizar os 

problemas detectados.  
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