
Comunicação e conflito 

Segundo as mais reconhecidas fontes, o conflito começa quando nutrimos 

sentimentos antagônicos a respeito de um fato, de uma idéia, ou de uma 

pessoa. O conflito pode ser "comigo mesmo", quando, por exemplo, re-

cebemos um convite para passar um final de semana com amigos e, ora queremos 

ir e achamos que pode ser muito bom, ora pensamos que há possibilidade de que 

seja horrível e não queremos mais ir. Mas pode-ser que eu sinta que será fantástico 

e meu marido acredite que será um terror. Nós temos sentimentos antagônicos a 

respeito desse mesmo fato e vivemos um conflito. Podemos resolvê-lo brigando 

ou buscando um ponto de vista comum. 

Mas o que eu gostaria de trazer hoje para a reflexão é o fato de que existem 

condições prévias a estes sentimentos antagônicos que favorecem os conflitos. 

As falhas na comunicação estão entre as mais comuns. Nós nos comunicamos ba-

seados no nosso vocabulário comum, mas usando palavras cujos sentidos são di-

ferentes para cada um de nós. Os sentidos têm origem nas concepções de 

mundo, que mudam de pessoa para pessoa. 

Além disso, temos repertórios linguísticos distintos, dependendo da base con-

ceituai adquirida nas escolas e da amplitude verbal de nossas famílias. E, para 

complicar ainda mais, as atividades que executamos nos conferem um vocabu-

lário próprio, atribuindo às palavras um sentido que, muitas vezes, não corres-

ponde ao significado dos termos tais como está, ou não está, nos dicionários da 

língua portuguesa. 

Chamo atenção, em especial, para o fato de que, para o RH, uma ferramenta 

pode ser algo distinto do que é para a área de marketing. O modelo das tão 

famosas "5 Forças de análise de competitividade", de Porter, pode ser considera-

do pelo pessoal que trabalha com estrategia empresarial uma ferramenta de 

análise e de definição estratégica. Mas para o pessoal de recursos humanos pode 

lembrar uma figura sem muito sentido. 

Poderíamos continuar vivendo por muitos anos com essas discrepâncias, 

explicando-nos e evitando que esse antagonismo nos impedisse de trabalhar jun-

tos, pois, afinal, o lado bom do conflito é poder se explicar. Mas, algumas áreas 

respondem por compras e decidem sobre determinados temas para toda a em-

presa. E aí pode haver uma grande confusão. 

Na busca por um programa de formação técnica ou de uma consultoria, é 

preciso explicitar os conceitos. Não podemos assumir que entendemos os ter-

mos da mesma maneira que os especialistas da área. E jamais assumirmos que a 

forma como entendemos no RH é a universal. A participação das áreas técnicas 

no processo é fundamental para se ter certeza do melhor projeto. Podemos, 

com certeza, coordenar os processos de aquisição de conhecimento, de for-

mação e desenvolvimento para toda a empresa, mas a responsabilidade da 

coordenação não nos confere por si só a compreensão universal. E não deve-

mos nos esquecer de que somente quem domina um determinado assunto tem 

autoridade para criticar. 
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