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Segundo artigo de I. Cavagnoli, nos EUA, os funcionários gastam de 30% a 40% do seu tempo 
com a resolução de conflitos, o que configura um desperdício e tanto. Há conflitos construtivos 
que acabam trazendo benefícios para a pessoa, para os grupos e para as organizações. Mas, 
há também, os conflitos destrutivos, que agem prejudicando a pessoa, os grupos e as 
organizações. Os conflitos podem ser administrados, mas esta atividade vai exigir a 
competência de gestão de conflitos dos administradores. Gestão de conflitos é a prática de 
identificar e gerenciar conflitos numa maneira sensitiva, justa e eficiente. 
 
O conflito é um processo que tem início quando uma das partes percebe que a outra parte 
afeta ou pode afetar, negativamente, alguma coisa que a primeira considera importante. 
Inerentes às relações sociais, fazem parte dos processos de interação social ao lado da 
cooperação, da competição e da adaptação. Nesta situação, as pessoas não têm objetivos e 
valores idênticos.  
 
Entretanto, a maneira de vivenciar o conflito é fundamental para os resultados nas relações 
em toda a sociedade. O conflito é inerente à vida de cada indivíduo, e faz parte da natureza 
humana. Imaginar uma vida ou uma empresa sem conflitos é uma utopia, pois a organização é 
formada por pessoas e essas, por sua vez, possuem valores, pensamentos e formações que as 
tornam diferentes.  
 
Se não é possível viver sem conflito, as pessoas e as organizações precisam saber administrá-
lo e resolvê-lo; caso contrário, o espírito de equipe e de cooperação pode ser comprometido 
seriamente. Na visão tradicional, os conflitos eram percebidos com algo ruim, 
contraproducentes. Com o surgimento da Escola de Relações Humanas, nos anos 1950, o 
conflito passou a ser percebido como uma conseqüência natural nos grupos e nas 
organizações, à semelhança da cooperação, competição e adaptação. Atualmente, na visão 
interacionista, há a convicção de que o conflito é não apenas uma força positiva em um grupo, 
como também, necessário para que seu desempenho seja eficaz. 
 
É fundamental que se administrem os conflitos, obtendo resultados construtivos e que sirvam 
para o sucesso organizacional. O conflito representa uma fonte de idéias novas, podendo 
direcionar discussões abertas em torno de diversos assuntos. Dessa maneira, fica evidente o 
aspecto positivo e a possibilidade da expressão, exploração e desenvolvimento de diferentes 
pontos de vista, interesses e valores. A estagnação é um processo que pode ser solucionado 
através dos conflitos, já que eles vão levar a caminhos que superem os obstáculos.  
 
Conflito ganha-ganha – Existem diferentes situações na administração de conflitos: na 
primeira, nenhuma das duas partes sai ganhando (conflito perde-perde); na segunda, uma das 
partes consegue o quer às custas e exclusão da outra parte (conflito ganha-perde); na última, 
ambas as partes sentem que saíram do conflito satisfeitas com a solução proposta (conflito 
ganha-ganha). No conflito ganha-ganha é necessária a colaboração de ambas as partes para 
eliminar os motivos individuais e focarem no ganho do sistema como um todo, através de 
negociação. 
 
A resolução do conflito nem sempre passa pelo enfrentamento; há diversas estratégias como: 
“evitação” ou fuga, impasse, vitória/derrota, conciliação e integração. Existe uma matriz muito 
simples com duas variáveis: foco no resultado e foco no relacionamento. Quando ambos não 
são importantes no cenário em questão, recomenda-se evitar o conflito, abandonando o objeto 
do mesmo (resolução perde-perde). Quando apenas o foco no resultado é importante, 
competir é a melhor estratégia (resolução ganha-perde). Quando apenas o foco no 
relacionamento é importante, cooperar é a melhor estratégia (resolução perde-ganha). 
Finalmente, quando tanto o resultado como o relacionamento são importantes, a colaboração, 
ou negociação ganha-ganha, mostra-se a melhor estratégia.  
 
Uma importante lição aprendida em gestão de conflitos é separar as pessoas do objeto do 
conflito. Seja suave com as pessoas e duro com o problema. Resolver conflitos começa 



consolidando o conceito de bom conflito, segundo o qual é preciso desenvolver a habilidade de 
separar as pessoas do problema, atacando o problema sem atacar as pessoas. Quando as 
pessoas gastam muita energia atacando-se, a briga fica interminável e o problema que elas 
querem resolver fica sem solução. A resolução de um conflito leva a novos e diferentes 
conflitos e assim indefinidamente. Uma das maneiras de avaliar a eficácia da solução é 
verificar o caráter dos novos conflitos que dela decorrem.  
 
Nas empresas, é fundamental a atuação da alta liderança, mas também a disciplina da 
“autoliderança”, ou seja, disciplina de reconhecer-se como indivíduo e aceitar a diversidade de 
identidades. Finalmente, fiquemos com a reflexão de Stephen Covey: “Muitos empresários e 
líderes procuram empregados com personalidade semelhante. Mas se nós vemos tudo da 
mesma maneira, um de nós é desnecessário”. 
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