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Falha de comunicação entre chefes e subordinados? Excesso de trabalho? Irritação exarcebada 
por causa de problemas pessoais? Falta de espírito coletivo? Eis alguns ingredientes básicos 
capazes de transformar um ambiente de trabalho, até então harmonioso e agradável, num barril 
de pólvora. E quando os conflitos se instalam na empresa, pode acreditar, é porque a 
desconfiança chegou primeiro. É o que afirma o consultor da Basso’s & Associados Claudio Antonio 
Bertier, especialista em treinamento voltado para aspectos comportamentais.  
 
O pior é que, nesse caso, invariavelmente cabe aos líderes e ao pessoal de RH descascar o 
abacaxi. “Não podemos esquecer que somos diferentes uns dos outros, por mais que tenhamos 
opiniões semelhantes”, diz Bertier. Ou seja, conflito sempre há de existir. É fato. Para conseguir 
contornar o problema, no entanto, o jeito é ter muita sensibilidade para entender as causas dos 
imbróglios antes de tomar qualquer atitude. Veja a seguir como é possível reverter o clima de 
tensão, com bom senso e habilidade.  
 
Negocie – Analise a situação de maneira objetiva e imparcial, proponha soluções possíveis para o 
problema e avalie com as partes envolvidas as prováveis conseqüências das medidas propostas. 
Em seguida, parta para a ação, implementando o que ficou decidido por consenso.  
 
Não vire as costas para o problema – Não subestime o mau-humor, as caras emburradas e o 
nervosismo fora de hora das pessoas. Fique ligado ao que está acontecendo para saber o 
momento certo de agir para apaziguar a situação. Lembre-se que as rusgas entre os funcionários 
podem afetar os resultados de toda a equipe.  
 
Peça ajuda, se necessário – Uma boa saída é contar também com a colaboração de pessoas da 
equipe ou de outras áreas da empresa para tentar enxergar a situação por ângulos diferentes. 
Isto evita a tomada de uma decisão descabida, que pode acirrar ainda mais os ânimos.  
 
Saiba a hora de recuar – Há momentos em que ninguém cede um milímetro de suas convicções. 
O que fazer? O jeito é fazer uma retirada estratégica. Em outras palavras: ganhar tempo para 
achar uma solução definitiva. “O impasse muitas vezes ocorre por motivos subjacentes ao 
conflito, como, por exemplo, o medo inconfessável de perder o poder”, diz o consultor. “Neste 
caso, os envolvidos na disputa se mantêm inflexíveis.”  
 
Interceda, mas de maneira positiva – Quando o problema estiver fora de controle, é o momento 
de o líder entrar em cena, mas deixando claro que está impondo sua autoridade porque a situação 
assim exige.  
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