
1 
http://www.uel.br/pessoal/haydu/textos/o_processo_de_gerir_conflitos.pdf 

O processo de gerir conflitos no ambiente de trabalho 

 

Natália Ladeira Ferreira da Silva 

Nádia Kienen 

Verônica Bender Haydu 

Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento 

Universidade Estadual de Londrina 

Setembro 2015 

 

Conflito no trabalho é um problema sério, não só para as organizações que 

perdem dinheiro com a queda de produtividade e rotatividade de funcionários, mas 

também para os trabalhadores que sofrem com sentimentos de ansiedade, raiva e 

frustração diante das situações conflituosas. A união de pessoas com experiências, 

crenças e formação profissional diferente em busca de objetivos comuns é característico 

das organizações de trabalho, o que torna natural a ocorrência de diversos tipos de 

conflitos. Há também os fatores organizacionais como a falta de definição de papéis e 

processos, e a comunicação inadequada, aspectos que podem favorecer as situações de 

conflito. Gerir conflitos no ambiente de trabalho é, então, essencial para o crescimento 

das organizações e das pessoas que nelas atuam. 

Mesmo existindo diversas justificativas para a ocorrência de conflitos, é inegável 

que esse processo sempre envolverá comportamentos humanos. Nas organizações, de 

modo geral, os trabalhadores - especialmente aqueles que atuam em funções de 

liderança - são solicitados a gerir bem os conflitos. Para que isso ocorra, é 

indispensável, primeiramente a especificação de quais são os comportamentos que 

constituem esse processo. Ou seja, que comportamentos um líder deve apresentar para 

que possa gerir adequadamente conflitos no ambiente de trabalho?   

Alguns desses comportamentos estão relacionados à mediação, comumente 

compreendida como uma ferramenta que auxilia na gestão de conflitos, a qual envolve, 

por exemplo, levantar informações, esclarecer, definir e organizar a situação de conflito, 

estabelecer um diálogo mais colaborativo entre as partes e auxiliar na redação de um 

acordo (Muller, 2008). A identificação e a definição dos comportamentos envolvidos 

nessa ferramenta de gestão de conflitos propiciam condições para o treinamento de 

pessoas para o exercício da função de mediador de conflitos, possibilitando mais 
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efetividade nas ações executadas. Assim, a competência em gerir conflitos trará 

benefícios tanto para as empresas quanto para as pessoas que nelas desenvolvem seus 

trabalhos. 
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