
Lidando 
com 
conflitos no 
ambiente 
de trabalho

Nada melhor para o gestor de uma empresa do 
que ter funcionários capacitados, com espírito de 
equipe e com bons resultados. Porém, mesmo que 
haja um bom entrosamento entre os funcionários, 
é comum a ocorrência de conflitos entre eles. Di-
ferenças de personalidades, opiniões profissionais 
divergentes e o não atingimento de metas pelo gru-
po são alguns dos motivos que podem gerar atri-
tos entre as pessoas no ambiente de trabalho. Mas, 
apesar disso, essas questões precisam ser bem ad-
ministradas para não atrapalharem o crescimento 
da organização.

Na verdade, os conflitos fazem parte do processo 
de evolução da sociedade e, dessa forma, é possí-
vel encontrar neles pontos positivos, mas apenas 
quando os problemas são solucionados. Como, por 
exemplo, quando ocorre um problema entre cole-
gas de trabalho, se eles expuserem e resolverem 
as razões do confronto, haverá melhora nos relacio-
namentos pessoal e profissional deles e, por esta 
razão, pode-se dizer que os conflitos, às vezes, são 
capazes de gerar bons resultados para a empresa. 

No meio profissional, os conflitos acontecem em 
diferentes estágios, desde uma antipatia silenciosa 
até a guerra declarada manifestada em discussões 
e debates calorosos entre os profissionais. Porém, 
há que se considerar as consequências dos atri-
tos ocorridos, sejam eles motivados por questões 

pessoais ou profissionais, principalmente quando o 
confronto acontece com alguém de hierarquia su-
perior. Em todo caso, o melhor é manter a calma e 
tentar se relacionar bem com todos.

Porém, uma vez que o conflito já aconteceu, o Ad-
ministrador precisa agir com imparcialidade e focar 
em decisões rápidas porque ele também é respon-
sável pela administração do clima organizacional, 
procurando resolver essas questões da melhor ma-
neira. Ele pode seguir os seguintes passos com as 
pessoas envolvidas no problema: criar uma atmos-
fera afetiva na empresa; esclarecer as percepções 
das partes; enfatizar as necessidades individuais 
e compartilhadas; chegar a uma solução que as 
beneficie; desenvolver alternativas para a solução 
ser efetivada, estabelecendo acordos de benefícios 
mútuos. Ou seja, o gestor precisa ser capaz de en-
tender a razão do problema, conduzir as emoções 
interpessoais e planejar as soluções a serem toma-
das, mas tudo isso só terá efeito com a colaboração 
dos trabalhadores.

É essencial que os funcionários se empenhem 
juntos pelo desenvolvimento da empresa. Desse 
modo, ela conseguirá atingir seus objetivos. A reso-
lução das pendências pessoais e profissionais vai 
permitir que todos mantenham o foco corporativo, 
além de proporcionar melhorias nas relações pro-
fissionais.
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