
Recursos Humanos é essencial na resolução de conflitos 
Simone Garrafiel 
 
Líderes devem ser capacitados para ter postura adequada 
 
Toda empresa é formada por pessoas que possuem valores, pensamentos e formações que as 
tornam diferentes. Por esse motivo é difícil imaginar uma corporação sem conflitos. No entanto, 
se não é possível viver sem atrito entre os funcionários, as organizações precisam saber 
administrá-lo e resolvê-lo. Caso contrário, o espírito de equipe e de cooperação pode ser 
comprometido. Muitas vezes, esses momentos críticos são gerados entre a liderança e seus 
subordinados, e é por esse motivo que as empresas precisam ter um departamento de recursos 
humanos ativo, que possa identificar e atuar positivamente contra essa situação.  
 
De acordo com Fátima Ohl Braga, da área de desenvolvimento organizacional da Ohl Braga 
Consultoria, as organizações têm atuado na formatação e capacitação dos gestores e líderes para 
que busquem uma postura comportamental mais adequada, ajustando o estilo de liderança ao 
nível de maturidade da equipe. "Hoje em dia, as lideranças não são mais afrontosas no ponto de 
vista do tratamento com os colaboradores, mas ainda existem chefias autoritárias, que se impõem 
pelo cargo. Há líderes que chamam um funcionário de maneira inadequada na frente dos demais, 
por exemplo, e alguns não conseguem conter a irritação. Então, as corporações estão capacitando 
suas lideranças, pois é preciso resistência para lidar com situações caóticas", destaca a 
consultora. 
 
O processo de auto-conhecimento é o que tem sido mais utilizado nesse trabalho com os líderes, 
pois é um treinamento voltado à questão do comportamento que faz com que a pessoa tenha 
mais domínio sobre as emoções, conforme informa Fátima. "É preciso ter controle sobre as 
reações e adquirir domínio sobre fraquezas, pois, assim, conseguirá se conter em situações 
adversas. Dessa forma, as empresas estão conscientizando as chefias a serem mais assertivas", 
explica ela, acrescentando que o gestor precisa fazer com que a equipe cresça junto e valorizada 
e, para isso, precisa se preocupar com as pessoas.  
 
ASSÉDIO MORAL. Um dos maiores problemas que as corporações enfrentam é quando o conflito 
gera o chamado assédio moral, caracterizado pela exposição do trabalhador a situações 
humilhantes e constrangedoras. "É preciso se estar atento para que esses sintomas de assédio 
moral não apareçam, principalmente, porque é através das pessoas que as empresas se 
diferenciam no mercado. Antes de sermos profissionais, somos homens e precisamos ser 
respeitados em todos os papéis que desempenhamos", argumenta Fátima.  
 
No Centro Auditivo Telex, a orientação é que as lideranças assumam uma postura amigável, de 
ouvir as partes envolvidas nos conflitos, mas jamais utilizar o assédio moral como solução, 
segundo destaca Alessandra Agarez, gerente de Recursos Humanos da empresa. "O assédio moral 
só piora o conflito. Os líderes precisam desenvolver a empatia, colocando-se no lugar do outro. 
Nós temos um leque de opções para treinar as lideranças. Utilizamos desde workshops até 
programas de coaching. A idéia é formar um líder que perceba o quanto é importante ter 
profissionais que trabalhem em parceria e motivados", diz ela.  
 
Na opinião da gerente, os principais fatores que levam a um conflito são a divergência de 
opiniões, de valores e os problemas de relacionamento. Quando acontece alguma situação 
adversa na empresa, Alessandra diz que o RH entra em ação, ajudando os envolvidos a chegar a 
uma solução, equacionando o conflito.  
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"O objetivo é reverter o atrito em solução favorável.  
 
 
Quando a equipe possui maturidade maior, cabe ao líder se reunir com os funcionários, expor 
cenários e resolver o problema", explica ela, lembrando que o antagonismo pode trazer melhorias 
ao clima organizacional, pois faz com que as pessoas gerem novas alternativas e se sintam 
vencedoras por transformar e gerar resultados positivos. 
 
FERRAMENTAS DE GESTÃO. Para ajudar o departamento de RH de uma empresa a facilitar o 
relacionamento entre chefia e funcionários, existem ferramentas que orientam, organizam e 
mensuram o grau de afinidade de uma equipe. O gerente de Recursos Humanos da ADP, empresa 
que processa soluções para a área de RH, Waldomiro Sesso Filho, explica que a avaliação de 
desempenho é um caminho gerencial importante, pois a postura do gestor é que influenciará a 
administração de um conflito. "No caso de um módulo de avaliação de desempenho, a vantagem 
que a empresa tem é o fato de ter um retorno, o qual permite o agendamento de atividades que o 
líder precisa fazer com integrantes de sua equipe", afirma ele.  
 
Com esse tipo de avaliação, Sesso argumenta também que, a partir do momento que a chefia é 
constantemente lembrada sobre o papel que ela deve exercer com a equipe, há diminuição de um 
ambiente conflitivo. Além disso, ele lembra que a conseqüente correção de eventuais desvios de 
função, tornando o processo relativamente mecânico, disciplina o gestor a ficar mais próximo dos 
colaboradores.  
 
Outra ferramenta essencial é a política de cargos e salários, que caminha juntamente com o 
resultado da avaliação de desempenho. Sesso diz que, com ela, o gestor pode acompanhar o 
plano de carreira individual e definir prazos para acesso a esse plano. 
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