
rata-se de um tema bastante em voga, uma vez que os tempos de "man
da quem pode e obedece quem tem juízo" estão sendo substituídos por 
um cenário de maior complexidade. A descentralização das empresas, a 

redução dos níveis hierárquicos, o trabalho terceirizado, bem como as estruturas 
matriciais e o trabalho em redes nas organizações, obrigam os executivos a 
resolverem dilemas que, anteriormente, somente diretores tinham autorização 
para decidir. Fomos muito procurados nos últimos tempos para realizarmos, para 
empresas de diferentes tamanhos, programas de gestão de conflitos. 

Por que surgem os conflitos? Pela nossa experiência, eles são o resultado do 
diálogo entre pessoas diferentes em termos de personalidade, valores, formação, 
idade, experiência, mas também porque os departamentos e as empresas que 
representam têm valores e objetivos distintos. O conflito não é um mal, porque 
faz a qualidade avançar. Discutindo e mostrando diferentes ângulos, é possível 
obter melhores resultados do trabalho. 

Mas o conflito somente é positivo quando as pessoas não se recusam a falar 
sobre o tema. Geralmente, tem início na própria pessoa. Dúvidas a respeito do 
que é o melhor para a empresa e uma grande dificuldade para mensurar até que 
ponto nós seremos capazes de dialogar. Algumas pessoas acreditam que é mais 
efetivo partir para o confronto direto tentando convencer o outro do que se dese
ja e do que se necessita, e, para isso, usando toda a forma de pressão. Nesse caso, 
há sempre o perigo de a discussão desandar e as partes não fazerem o melhor 
acordo. 

Outros acreditam que o melhor é conceder, pois, afinal, o cliente sempre vai 
levar a melhor. E é assim que observamos péssimos acordos que, muitas vezes, 
comprometem a qualidade do negócio, pois, o fornecedor subestimou sua 
importância. A imposição pela via da autoridade é cada vez mais difícil. 

Ocorre que os modernos conflitos são resolvidos pela via da negociação e 
pela cooperação. Cooperar é obter o melhor para as duas partes. Para tanto, é 
preciso avaliar prós e contras de ambos os lados, despir-se dos preconceitos e 
resistir ao máximo, para não desqualificar o interlocutor, porque é mais velho, 
mais jovem, autoritário, passivo, etc. As pessoas são como elas são, e não há nada 
que as impeça de resolverem o conflito e decidirem pelo melhor para ambas as 
partes se assim o desejarem. Resolver o conflito implica em dizer o que necessita
mos e ouvir o que o outro necessita. Escolher um caminho que seja bom para 
ambos, e isto exige abertura de ambas partes. Não é uma questão de estilo, mas, 
de crença de que o entendimento entre os homens é possível porque somos 
dotados de inteligência e sensibilidade para chegar ao acordo. 

Contudo, é preciso sair da zona de conforto, pensar fora da caixa e se exerci
tar procurando resolver conflitos cada vez mais difíceis e complexos. Somente 
assim se está pronto quando a ocasião chegar. 
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