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A escolha de bons líderes, que saibam alinhar objetivos, valorizar os funcionários e 
organizar as tarefas, é fundamental para que uma empresa não sofra com conflitos 
internos e, assim, obtenha resultados positivos. A afirmação é de consultores e 
profissionais de recursos humanos (RH), unânimes em dizer que treinar lideranças 
é o primeiro passo para o bom andamento dos trabalhos. Para Mauro de Castro, 
sócio-diretor da QuotaMais Consultoria em Gestão Empresarial, os problemas 
acontecem quando o líder não tem metas conectadas com as de outros 
departamentos. "Quem direciona o caminho das equipes é o líder, mas é preciso 
que ele não trabalhe somente no seu feudo, o que demonstra total imaturidade e 
falta de cooperação. No mundo de hoje, os departamentos precisam ter objetivos 
alinhados, justamente para evitar o desgaste entre eles. O líder tem que entender 
de cooperação e saber gerar competitividade, valorizando o trabalho em equipe", 
ressalta Castro, acrescentando que moldar o líder para que ele tenha a visão do 
todo da empresa é imprescindível em qualquer organização. Na opinião do 
consultor, muitas vezes os departamentos não se entendem porque não conhecem 
todos os setores da empresa. "Essa situação não gera cooperação, pois os 
funcionários ficam sem saber como ajudar os demais. Por isso, é importante que o 
líder passe a visão do todo. Ele precisa também estar atento às relações das 
pessoas que trabalham com ele, criando ambiente apropriado e usando o tempo de 
maneira eqüitativa para todos", afirma Castro. Treinamentos específicos para os 
gestores de equipes são uma das soluções apontadas por profissionais de RH para 
prevenir possíveis conflitos entre equipes. Jacqueline Resch, sócia-diretora da 
Resch RH, diz que a empresa precisa oferecer recursos que instrumentalizem os 
líderes para gerirem os conflitos e para proporcionarem um clima melhor de 
tratamento. "O ambiente que o gestor cria é fundamental na diminuição dos 
conflitos. Assim, uma organização pode habilitar a liderança para lidar com 
situações de conflito ou pode oferecer um trabalho com especialistas", destaca 
Jacqueline. Entre as principais causas de conflito, Jacqueline aponta quatro 
categorias. "Há desentendimento relacionado aos fatos, ou seja, quando cada 
funcionário possui informações diferentes relativas ao mesmo assunto, e há aqueles 
condizentes com as metas, que podem ser diferenciadas em cada setor. Outra 
causa diz respeito aos métodos, os quais precisam ser bem esclarecidos, e há os 
problemas de valores, que podem levar à ruptura se não forem bem gerenciados", 
explica. Para evitar conflitos predatórios, ela diz que uma das soluções é o 
desenvolvimento de treinamentos vivenciais, onde são simuladas situações do 
cotidiano empresarial, no intuito de desvincular os vícios e de quebrar paradigmas.  
 
Na Novelis do Brasil, fabricante de laminados de alumínio, há ferramentas 
específicas para tratar os conflitos internos. De acordo com João Rocha, 
coordenador de treinamento e desenvolvimento da empresa, uma delas é o 
processo de desenvolvimento organizacional, reunião conduzida por profissionais de 
RH, que discute temas fundamentais, como formação de imagem. "Nesses 
encontros, nos quais reunimos gerentes e coordenadores, fazemos um 
brainstorming de possíveis ações e traçamos planos de ações futuras. Essa é uma 
maneira de agir preventivamente aos conflitos", explica Rocha. O trabalho de 
prevenção visa a trabalhar a imagem da organização com as lideranças e com o 
chão de fábrica. "A causa de um conflito pode estar na falta de comunicação, por 
exemplo. Por isso, atuamos no efeito. Na Novelis, há alguns anos, passamos por 
um problema entre as áreas comercial e de produção. Quanto mais o comercial 
vendia, maior era o trabalho da produção e, muitas vezes, o limite produtivo era 
excedido. Nesse caso, atuamos antes que o conflito refletisse no resultado final da 
produção", ressalta o coordenador. 
 
 



Prevenção começa na contratação de gerentes  
Para Ivânia Morgado, gerente de RH do Grupo Amil, a prevenção dos conflitos 
começa na seleção das lideranças. "Buscamos pessoas com perfil de liderança 
inspirador e motivador, pois contempla todo o modelo de atitude que envolve, 
entre outras coisas, resolução de conflitos e ponderação. São pessoas que 
envolvem toda a equipe em um trabalho maior. Nunca tivemos esse tipo de 
conflito, pois a conciliação e o contato com a equipe sempre foram da cultura da 
empresa", destaca Ivânia. Uma das ações desenvolvidas com os gerentes e 
diretores do grupo é o evento chamado Amil 20/20, que tem foco no 
desenvolvimento das lideranças e consiste em reuniões para discutir questões como 
gestão de pessoas. Ivânia diz que é trabalhada a cadeia de valor, estimulando o 
reconhecimento do valor de cada colaborador dentro da empresa. "O papel da 
liderança é fundamental para o bom relacionamento da equipe. Para monitorarmos 
o desempenho de cada um, realizamos com os colaboradores uma pesquisa de 
clima do ambiente institucional, na qual há pontos relacionados às lideranças", 
explica a gerente de RH. 
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