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As brigas no trabalho destroem o humor de qualquer um. Saiba aqui como gerir conflitos com 
colegas, chefes e subordinados  
 
O processo de seleção do novo diretor comercial da paranaense O Boticário, em 2002, levou parte 
dos gerentes a deflagrar uma disputa velada pelo cargo durante um ano. Na corretora de seguros 
Marsh, do Rio de Janeiro, a implementação de uma cultura diferenciada de atendimento ao 
cliente, no ano passado, provocou a demissão de três profissionais resistentes à idéia do novo 
gerente de benefícios. Os freqüentes confrontos entre vendedores e gerentes da alemã Wurth, do 
setor de autopeças, levaram à criação, há três anos, de um grupo de mediadores na filial paulista 
da empresa, os chamados "anjos", acionados para apaziguar os ânimos e pôr ordem na casa.  
 
Nas situações de conflito vividas por O Boticário, Marsh e Wurth, os motivos para travar uma luta 
foram distintos. E sempre serão. Ora é uma disputa por poder, ora são desapontamentos, mal-
entendidos ou situações de extrema pressão, que alteram o humor das pessoas no ambiente de 
trabalho. Seja qual for a razão, o certo é que os envolvidos e aqueles próximos a eles ficam 
amedrontados com o início e o desenrolar de uma batalha em território profissional. Poucos 
conhecem estratégias para reduzir essa insegurança. Se há um consolo, segundo especialistas no 
tema, é a constatação de que a empresa tem responsabilidade seme lhante à dos funcionários na 
forma de tratar os confrontos interpessoais. Ocorram eles internamente, entre pares, chefe e 
subordinados, ou em equipes de culturas diferentes unidas após um processo de fusão ou 
aquisição. Ou ainda externamente, envolvendo clientes e parceiros de negócios. "As empresas não 
deveriam permitir puxadas de tapete, aumentos de salários por politicagem e perseguições 
achando que confrontos aumentam a competitividade. Isso gera angústia nos funcionários", diz 
Ruy Quintans, coordenador do MBA em gestão de negócios e marketing do Ibmec, do Rio de 
Janeiro.  
 
Mas será que qualquer briguinha deve ser levada a sério? "Um conflito grave existe quando uma 
pessoa acredita que outra está interferindo nos seus objetivos", explica Ruy. "A briga é uma 
conseqüência." Aliás, a mais comum delas. Há também quem inicie uma negociação, ou então dá 
vazão ao medo e foge do confronto. Muita gente evita a discussão por tempos a fio, correndo o 
risco de viver um tormento sem fim toda vez que cruza com o oponente nos corredores da 
empresa.  
 
Na corretora Marsh, o gerente de benefícios, Pedro Monteiro, de 43 anos, não quis saber de 
agüentar desafetos por muito tempo. "Fui contratado para fazer uma revolução interna na equipe 
em relação ao atendimento ao cliente, mas três subordinados foram tão resistentes que precisei 
demiti-los", diz. "Eu tentei entendê-los, busquei o diálogo, mas eles torceram o nariz." Pedro se 
envolveu num conflito delicado e de soluções extremas, mas consciente do risco, pois conhecia os 
objetivos da Marsh.  
 
A maioria das pessoas entra em conflitos levadas por um equívoco comum. Conclui que as 
intenções dos outros e os objetivos da empresa são maus, pois são diferentes dos seus. "Quando 
as intenções são claras, os ruídos desaparecem", afirma Odino Marcondes, da Marcondes 
Consultores Associados, que já deu treinamento de negociação para mais de 20 000 profissionais 
no país. "As empresas não podem tolerar pessoas que não se falam, mas, na maioria das vezes, 
as companhias são omissas quando se deparam com esses casos."  
 
No final do ano passado, a consultoria FranklinCovey e a empresa de pesquisa Harris Interactiv, 
dos Estados Unidos, realizaram um estudo que soou como um alerta para o mundo corporativo. 
Depois de ouvir 11 000 trabalhadores americ anos, entre executivos, técnicos e pessoal 
operacional, os pesquisadores descobriram que mais da metade não compreende o que suas 
companhias estão tentando conseguir. E apenas 15% podem listar os objetivos mais importantes 



dos seus empregadores. Nessa condição, as corporações se transformam em barris de pólvora. A 
avaliação do guru americano Stephen Covey, fundador e presidente da FranklinCovey, é a de que 
os funcionários batem cabeça quando as organizações não comunicam seus objetivos claramente 
e freqüentemente. "Suspeito que os números da pesquisa são similares no Brasil", diz ele, 
considerado uma autoridade em gestão do desempenho humano.  
 
Para o autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes (Editora Campus), as companhias 
devem desenvolver uma política de ganhos baseada em acordos comuns sobre expectativas, 
desempenho e resultados previamente concordados. Elas precisam também explicar 
detalhadamente as regras do jogo. Deste modo, as organizações conseguem diminuir bastante a 
ocorrência de conflitos sérios. "De fato, devemos comemorar as diferenças, mas é necessário 
expressar esses desentendimentos de maneira produtiva", diz o guru.  
 
 
Como gerir um conflito  
Lidar com uma situação difícil seguindo o modelo proposto por Covey é um desafio e tanto no 
Brasil. Um agravante por aqui é a dificuldade da maioria dos profissionais de controlar suas 
emoções. Após ouvir 7 500 executivos de 200 empresas (10% deles presidentes), entre 1990 e 
2000, a consultora de carreira Rosa Bernhoeft, de São Paulo, descobriu que a cultura gerencial 
brasileira apresenta quatro deficiências que favorecem o surgimento de conflitos. São elas:  
 
1. A maioria dos executivos tem pouco jogo de cintura para controlar e acompanhar a equipe. 
2. Só alguns profissionais sabem fortalecer a auto-estima e a motivação de quem trabalha com 
eles.  
3. As relações nas empresas se dão num ambiente de sociabilidade exagerada.  
4. Falta flexibilidade para assimilar novas formas de realizar o trabalho, o que leva boa parte dos 
pro fissionais a preferir defender seu modo particular de fazer as coisas.  
 
"Por causa dessa falha em sua lista de competências, o brasileiro faz de tudo para não entrar 
numa briga, mas se envolve emocionalmente quando não dá mais para escapar da discussão", diz 
Rosa. A questão é que o conflito é uma parte natural do viver e trabalhar junto. O que importa, 
então, é como cada um contorna as confusões em que se mete. Antes de qualquer coisa, é 
preciso parar para refletir sobre como você se envolve quando sente que tem um problema com 
outra pessoa. Em geral, o estilo de resolver essas questões reflete dois fatores: o valor que você 
coloca em suas metas pessoais e a importância que dá à relação que mantém com os outros. 
Tudo isso tem a ver, naturalmente, com a formação, a fé, a cultura , as experiências passadas e a 
personalidade de cada um.  
 
Feita essa auto-avaliação, é necessário admitir que a maioria das discussões enfoca a culpa, ou 
seja, enfatiza a questão "quem deve ser culpado pela confusão". Fica todo mundo tentando fazer 
com que a responsabilidade não recaia sobre si, em vez de concentrar esforços para encontrar 
uma solução à crise, seja qual for sua natureza. "Como uma discussão costuma girar em torno de 
percepções e interpretações conflitantes, esquece-se de analisar o fato que gerou o problema", 
afirma Patrícia Molino, diretora da KPMG no Brasil. "A análise do fato não aponta culpado, mas sim 
indica caminhos para resolver a questão e, melhor, para evitar que o problema se repita."  
 
Apresentar sua história como sendo a "verdadeira" cria ressentimentos, coloca as pessoas na 
defensiva e leva a discussões bestas. Evita-se esse desastre escolhendo bem as palavras para 
apresentar seus argumentos (veja quadro Cuidados com as Palavras). O passo mais importante 
para lidar melhor com os conflitos, portanto, é abandonar a idéia do "eu estou certo, você está 
errado." Essa é uma sugestão de quem entende do assunto: os professores Douglas Stone, Bruce 
Patton e Sheila Heen, da Harvard Law School e do Harvard Negotiation Project, dos Estados 
Unidos. Eles fazem parte do grupo que produziu o best -seller Conversas Difíceis (Editora 
Campus), cuja resenha você confere na seção Você Lê. Para eles, o ponto de vista dualista numa 
conversa difícil -- em que fica implícita a batalha entre bem e mal -- só distorce a realidade.  



Os três negociadores costumam ser chamados para lidar com os mais diversos conflitos, como o 
ocorrido em 1980 com os reféns americanos no Irã. Eles também participaram da negociação do 
processo de paz na África do Sul. Após anos de pesquisa e prática, os especialistas do Harvard 
Negotiation Project concluíram que uma conversa difícil sempre colocará você na defensiva. Para 
dar sua contribuição e se mostrar cooperativo, faça perguntas cujas respostas vão além de um 
"sim" ou "não", dê um passo à frente e come nte algo do gênero "conte-me mais..." e "ajude- me a 
compreender melhor...". Para o trio de experts, quem age dessa maneira vislumbra o futuro como 
mais importante que o passado. "Quanto mais habilidoso um executivo se tornar ao enfrentar um 
diálogo difícil, menos conflitos terá para esquecer", diz o consultor Odino Marcondes. Por isso, é 
crucial reduzir a ansiedade e não falar demais a ponto de magoar o outro, diminuindo as chances 
de uma reconciliação.  
 
"Eu costumo sugerir aos chefes que treinem, ensaiem mesmo antes de ir conversar com um 
subordinado com quem estão a ponto de deflagrar uma discussão", diz Maria Lúcia Rocha Costa, 
de 51 anos, gerente de RH da Votorantim Metais. Como ensinam os negociadores de Harvard, 
Maria Lúcia orienta o executivo que ped iu sua ajuda a se preparar para a situação crítica 
perguntando primeiro a si mesmo que reação, da outra pessoa, seria capaz de lhe tirar do sério. 
Há quem saia do normal quando alguém mente. Outros perdem a cabeça quando são acusados de 
más intenções. Alguns, diante de um colega que levanta a voz com facilidade. "Todo mundo tem 
um limite e precisa conhecer bem qual é o seu, até para pedir uma pausa, esfriar a cabeça e só 
então voltar ao ponto em que parou", diz Maria Lúcia.  
 
Freqüentemente, no início de um diálogo, dá para perceber colocações que levarão à briga. Isso 
ocorre, às vezes, porque uma das partes -- ou ambas -- não articula direito o pensamento e não 
consegue dizer o que quer. "É importante, nesses momentos, parafrasear o outro para checar se 
você entendeu mesmo e se o outro quis dizer o que você ouviu", explica o consultor Paulo 
Camargo, da inglesa Scotwork Negotiating Skill, com sede em São Paulo, especializada em 
treinamentos de negociação. A questão não é buscar eloqüência, mas ser honesto em suas 
relações. Se o relacionamento com a outra pessoa não lhe interessa pessoalmente, não há muito 
por que gastar energia tentando salvar o que nunca existiu. Reconheça o seu limite, faça o seu 
trabalho direito e tente focar nas questões operacionais -- e não dar ênfase às divergências de 
opinião. Isso só vale, é claro, se você está satisfeito com o seu trabalho. Se o conflito for 
relacionado à atividade em si, é hora de buscar uma recolocação. Daí, a palavra mais importante 
na receita de Harvard ser honestidade.  
 
Os professores americanos defendem ainda a idéia de que é apropriado se defender de injustiças 
ou reações abusivas durante a conversa. Não dá para levar desaforo para casa. O fato de um lado 
se sentir prejudicado não lhe confere uma licença para mentir e criar novos problemas. Há limites 
para comentários inapropriados e quem se excedeu deve agüentar a réplica. É bom lembrar que 
até para se defender é necessário ser claro, escolher bem as palavras, ir direto ao ponto e 
explicar como o fato abalou seus sentimentos.  
 
Há ocasiões em que não há como escapar do ringue. Quando você é portador de uma notícia 
ruim, como um corte de pessoal, por exemplo. A informação será recebida pela equipe como um 
direto no queixo. O jeito é ser objetivo. E em hipótese alguma tentar controlar a reação do outro. 
É normal num conflito um dos lados se sentir magoado, ferido. O que não dá é tentar convencer 
quem se machucou de que as coisas não são tão ruins quanto ele pensa que é. Agindo assim, 
você será interpretado como alguém que realmente não entende como os outros se sentem.  
 
O fim da caça às bruxas  
Quando a Johnson & Johnson precisou superar a crise dos anos 90, época em que se tornou uma 
organização estressada, a diretoria mexeu na forma como os funcionários trabalhavam. Isso fez 
com que olhassem mais para fora do que para dentro da companhia. O comando da organização 
ainda levou os profissionais a perceberem que eles e os negócios devem andar sempre juntos. A 
empresa investiu em dinâmicas de grupo e num estilo de comunicação aberto entre a presidência 



e os funcionários. "Abandonou-se para sempre a caça às bruxas para se adotar um modelo no 
qual as pessoas confiam umas nas outras e têm mais coragem de ousar", diz Maria Eduarda 
Kertsz, de 32 anos, diretora de marketing da Johnson & Johnson.  
 
Há dois anos no cargo, Maria Eduarda teve sorte de encontrar uma equipe determinada a mudar a 
empresa e acabar com os focos de tensão. "Foi uma oportunidade única e posso dizer que nunca 
convivi tão bem com outros profissionais como aqui", diz ela. O lema na sua equipe, de sete 
funcionários diretos e 33 indiretos, é não se preocupar se alguém discorda do outro. Afinal, todos 
ali reconhecem a importância do sentimento de cada um e admitem que a capacidade de se 
colocar no lugar do outro é muito limitada em todo mundo. Por isso, quando um profissional 
discorda do outro sem desrespeitá-lo e se mostra aberto a idéias e pensamentos novos, ele é 
visto como alguém capaz de pavimentar a inovação. Além de criar sinergia na equipe. E esse é 
um desfecho bom para todo mundo.   
 
Novela corporativa 
 
1º capítulo  
Os executivos disputam uma promoção para a diretoria. Ele leva a melhor, e o clima fica tenso.  
 
2º capítulo  
Ela perde a cabeça quando desconfia que o colega só foi promovido por politicagem. O executivo 
foge da discussão, mas começa a falar mal dela pelas costas e inicia um acerto de contas. Ele não 
suporta mais a presença dela no escritório.  
 
3º capítulo  
Com carta-branca do comando da empresa, o novo chefe só pensa em demitir a rival. Mas, antes 
de afastá-la, aceita a sugestão do RH, que o convence a ter uma conversa franca  
e a sós com a executiva.  
 
4º capítulo  
Ela se sente desconfortável com a possibilidade de ficar cara a cara com o novo chefe. Só topa o 
encontro para dizer tudo o que pensa a respeito dele. A gerente está disposta a pedir demissão.  
 
Final  
A troca de farpas é superada após uma conversa franca. Eles se sentem magoados, mas aceitam 
dar uma nova oportunidade à relação, agora como chefe e subordinada  
 
 
 Transição planejada  
A executiva baiana Andrea Mota, de 36 anos, de O Boticário, não tem muita saudade de 2002. Ao 
longo de 12 meses, ainda como gerente da empresa, ela e nove pares se meteram numa disputa 
interna para o cargo de diretor comercial. O conflito foi velado, mas expôs como vários objetivos 
pessoais de alguns executivos eram contrários aos da equipe e da organização. Criou-se, 
naturalmente, uma atmosfera de tensão e desconfiança. "As reuniões, de repente, se tornaram 
improdutivas, perdeu-se o foco no resultado e nas pessoas", diz Andrea. "Alguns gerentes davam 
opiniões apenas para marcar posição e tentar se diferenciar dos demais."  
 
O problema só se exauriu após a nomeação de Andrea para a diretoria. Ela tomou posse em 
fevereiro de 2003. A executiva, que tem ao todo oito anos de casa, trabalha atualmente num 
clima de harmonia na sede de O Boticário, em São José dos Pinhais, próxima à Curitiba. Andrea 
não retaliou ninguém do grupo nem se fechou num sentimento de vitória. "Fiz questão de colocar 
as cartas na mesa e mostrar que pretendia separar as pessoas do problema", afirma. "Consegui 
construir um recomeço mostrando meu respeito pelos outros, agindo com honestidade e clareza." 
Não foi fácil: depois da nomeação, Andrea viu quatro executivos pedirem para sair da equipe. 
"Aproveitei esse momento e promovi três gerentes." No final, ela ficou com uma equipe mais 



enxuta. Hoje são sete gerentes comerciais que dão suporte a 920 franqueados. Andrea sabe que a 
competição entre os colegas pode voltar a ameaçar as relações interpessoais em outras ocasiões. 
Mas confia que existe hoje mais disposição para o diálogo do que no passado. Os executivos 
aprenderam a lição.  
 
Deu briga, os "anjos " entram em ação  
O departamento de recursos humanos da Wurth do Brasil, multinacional alemã do setor de 
autopeças, precisou reagir rápido, há três anos, para acabar com a animosidade deflagrada entre 
a tropa de 750 vendedores e gerentes. Havia confusão de toda natureza: equipes sem afinidade, 
relacionamentos conturbados entre pares e, principalmente, divergências na forma de trabalhar. 
Profissionais eram demitidos, mas os focos de tensão continuavam. "Não dava mais para afastar 
uma pessoa toda vez que havia uma discussão, porque no fundo estávamos perdendo talentos", 
diz Darci Teixeira, de 33 anos, diretor de RH da Wurth.  
 
 A saída encontrada por Darci foi dar treinamento para alguns funcionários, capacitando-os a agir 
como mediadores. E assim surgiram os "anjos", como são conhecidos os 25 facilitadores, aptos 
em negociação. Desde então, ao primeiro sinal de alerta, um deles é chamado para ouvir as duas 
versões, ajudar a eliminar os mal-entendidos e dar a volta por cima. "A idéia deu tão certo que 
reduzimos em 30% o nosso turnover", diz Darci. "A matriz na Alemanha ficou supersatisfeita e 
decidiu copiar o programa de mediadores." Atualmente, as 81 filiais da Wurth pelo mundo adotam 
a solução, que está alinhada com as melhores práticas de administração de conflitos.  
 
Passos para chegar a uma solução  
Contornar e resolver um desentendimento no escritório requer que o profissional tome algumas 
dessas providências:  
 
* Informe-se sobre os detalhes da política disciplinar e de procedimento de sua empresa  
 
* Não dramatize a ocasião enfatizando a possibilidade de uma conseqüência grave.  
 
* Apure os fatos, decida se precisa envolver terceiros ou se é mais adequado manter o assunto 
em sigilo.  
 
* Reserve mais tempo para o diálogo do que parece necessário. A experiência indica que a 
conversa se prolonga e por isso nenhum dos lados pode ficar impaciente com o relógio.  
 
* Tome o cuidado de garantir espaço para que a outra pessoa possa contar sua versão da 
história.  
 
* Use intervalos para restaurar a calma no ambiente e dar tempo de refletir sobre possíveis 
soluções.  
 
* Não caia na tentação de explorar quaisquer dificuldades de comunicação do outro revertendo 
um argumento. É melhor parafrasear o outro e checar se você realmente compreendeu o que ele 
disse.  
 
* Evite a todo custo o confronto, mas não abra mão de seu direito a defesa caso façam acusações 
injustas contra você. Mas, nessa situação, tente manter a cabeça fria.  
 
 
 
 
 
 
 



Cuidado com as palavras  
A maneira como você se expressa numa situação de tensão pode levar tudo a perder. Quem não 
tem consciência disso acaba ferindo e até humilhando a outra pessoa. Por essa razão evite usar 
sentenças que parecem autoritárias ou desqualificam a outra pessoa como:  
 
- "Eu já falei mil vezes..."  
- "Eu digo e repito..."  
- "Você tem que pensar que..."  
- "Você não pode negar que..."  
- "Tenho uma proposta irrecusável..."  
- "Quem é você para me dizer..."  
- "Tenho certeza que você vai concordar..."  
- "Vamos elevar o nível..."  
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