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Quando trabalhava em uma indústria de elevadores, o atual gerente-geral da Sony 
Ericsson no Brasil, Silvio Stagni, teve que enfrentar um conflito bastante comum no 
mundo corporativo. Os arquitetos da companhia, movidos pela criatividade, se 
esmeravam em criar projetos arrojados, como elevadores com chão de mármore e 
portas de aço escovado. O que enchia os olhos do departamento comercial, era um 
pesadelo para o pessoal da fábrica, que precisava produzi-los quase artesanalmente.  
Nesse bate-boca entre departamentos, o comercial apoiava os arquitetos. Mas quando 
os negócios iam bem e a empresa precisava produzir mais rápido, até eles acabavam 
cedendo e engrossando o coro das reclamações da área de produção. "Todos eles 
precisaram se alinhar em um único caminho", lembra Stagni.  
 
"Conflito também é evolução", afirma o economista Marc Burbridge, que junto com a 
psicóloga Denise Manfredi, fez um mapeamento sobre o comportamento dos 
executivos brasileiros diante desses impasses. Foram ouvidos 109 profissionais, a 
maioria alunos do MBA da Business School São Paulo (BSP), que trabalham nas áreas 
financeira, de serviços, tecnologia e farmacêutica. Dos entrevistados, 27% dos homens 
e 28% das mulheres foram classificados como concessivos. 
 
O fato é que os brasileiros, no geral, preferem evitar brigas. Para os pesquisadores, 
professores e coordenadores do Centro de Negociação, Mediação e Arbitragem (CNMA) 
da BSP, essa não é uma característica ruim. "Tudo vai depender da situação", diz Marc 
Burbridge. Segundo ele, alguém com perfil concessivo diante do conflito, muitas vezes 
não satisfaz o seu lado para resolver a questão mais depressa. "Em alguns casos, a 
pessoa está sob pressão e precisa buscar resultado no curto prazo, por isso acaba 
passando por cima dos conflitos", diz Denise. 
 
O risco dessa atitude até "simpática" é que o conflito pode não ser dissipado e ficar 
latente. "Um dia ele volta e, no longo prazo, se ele permanecer você poderá perder um 
talento", acredita Burbridge. Outra característica que despontou na pesquisa típica dos 
executivos nacionais foi a evasão. Na hora "H" , eles fingem que não estão percebendo 
nada. Simplesmente ignoram o conflito. 
 
O consultor Elias Sfeir, da EAS, quando respondia pelo cargo de Chief Technology 
Officer (CTO), na Motorola, certa vez, teve que agir de forma evasiva. Na ponte 
Estados Unidos e Brasil, ele comandava uma equipe de 210 pessoas. As diferenças 
culturais entre elas podiam ser percebidas mesmo a distância. Sfeir recebia e- mails 
com cópia de membros dos dois lados, informando os passos de cada um. "Um ligava 
e falava mal do outro", lembra. Durante três meses, ele preferiu monitorar a situação 
na moita, sem intervir.  
 
Quando viu que a panela de pressão continuava a ferver, Sfeir decidiu tomar uma 
atitude. Promoveu dois dias de encontro entre os times brasileiro e americano em um 
hotel no Brasil, para que todos pudessem lavar a roupa suja e se conhecer melhor. 
"Conseguimos com isso acabar com 70% dos conflitos", conta. "No fim, os brasileiros 
já estavam até hospedando os estrangeiros em suas casas". 
Graças à intervenção de um mediador, o ruído naquela comunicação terminou. "Muitas 
vezes é essencial ter uma terceira pessoa envolvida, que pode ser de fora ou de dentro 
da própria empresa", explica a professora Denise. Pode ser um mediador, o que é 



muito comum nos Estados unidos, ou um árbitro. No último caso, ele julga e dá a 
sentença a partir de um acordo que concedeu-lhe previamente o poder de decisão. 
No caso de um conflito entre profissionais com perfil competitivo onde ninguém cede, 
uma terceira opinião é uma saída rumo à solução. Pelo levantamento, apenas 14% dos 
executivos foram considerados competitivos contra 17% das executivas. "É natural 
que pelo próprio posicionamento das mulheres no mercado elas sejam mais 
competitivas", diz Burbridge. 
 
Os mais competitivos são indicados no caso do conflito envolver atitudes impopulares, 
como uma reestruturação, uma virada de mesa, um corte na folha de pagamento. 
"Eles são necessários, por exemplo, quando se está negociando um consórcio com o 
governo e é preciso se forçar uma solução, diz Burbridge. 
 
O professor comparou a pesquisa brasileira com outra realizada com 1000 estudantes 
de MBA de Wharton, uma das mais conceituadas escolas de negócios do mundo. As 
duas utilizaram a mesma metodologia criada por Thomas Killman. Na comparação, os 
brasileiros se diferenciaram por serem um pouco menos competitivos e acomodados. 
Também surgiram tão cooperativos quanto os americanos. Cooperar, num primeiro 
momento, pode ser bomporque todos saem ganhando. "O lado negativo é que às 
vezes se gasta muita energia para se chegar a uma solução ótima", diz a professora 
Denise. Já os acomodados, pensam demasiadamente no outro e esquecem de si 
mesmos. "É o caso do vendedor que quer agradar o cliente a qualquer custo", diz. 
 
As diferenças culturais quase sempre ajudam a provocar conflitos. O francês Patrick 
Hollard, diretor geral da Michael Page International, que está há três anos no país, diz 
que o brasileiro é sempre muito afetivo e, na hora de negociar evita o conflito. "É 
preciso entender esse 'jeitinho'", diz. Os americanos, por exemplo, são mais secos e 
objetivos. 
 
O gerente-geral da Sony Ericsson diz que os japoneses lidam melhor com a questão do 
tempo. "É preciso entender o outro para saber até onde puxar a corda", diz Stagni. 
Mas ele acredita também que esses estereótipos estão se amenizando com a 
internacionalização nos negócios. 
 
O que pouca gente se dá conta é que existem técnicas que ajudam a pessoa a agir 
com determinado posicionamento diante de uma situação. "Todos nós possuímos todas 
essas características", diz Marc Burbridge. Stagni, que é engenheiro e possui MBA pela 
escola de negócios Kellogg, ministra aulas de negociação. Ele dá algumas dicas para se 
lidar com situações conflitantes. Para ele, é fundamental saber ouvir. "Muitas vezes 
você acha que o outro está errado e só fica pensando no que irá falar depois e esquece 
de prestar atenção no que o outro está dizendo", diz. Outro conselho, a medida ideal é 
balancear o lado empático e o assertivo. 
 
O conflito, na verdade, é um componente inevitável do clima organizacional. O custo 
para uma companhia de não resolver essas questões diretas e indiretas é alto. 
"Rotatividade, ações trabalhistas, perda de talentos, de conhecimento, clientes, 
fornecedores, de imagem, são algumas das conseqüências", diz o professor Burbridge. 
Isso, sem contar o desgaste emocional que leva as pessoas a produzirem menos. 
Portanto, evitar que eles cresçam ou se tornem permanentes é fundamental para que 
a empresa mantenha o astral em alta. 
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