
13.09 

10:15 -  10:30  
Break Estratégico 

10:30 -  11:20  
Qual é o teu case? 

11: 30 
 Encerramento 

“Quando se 

navega sem 

destino, 

nenhum 

vento é 

favorável.” 
Sêneca 

09:00  Entendendo 
sobre Conflitos  



Gestão de Conflitos no  

Ambiente de Trabalho 



  Cada mesa deverá apresentar 

01 Motivo de conflito na empresa  

 

05 Minutos 



As Três Peneiras de Sócrates 



“Não basta dizer uma coisa 
certa,no lugar certo, é 
melhor não dizer algo 

incorreto em um momento 
tentador” 
Benjamim Franklin 



O que é  Conf l i to?  

 Profunda falta de entendimento entre  

   duas ou mais partes;  

 Choque, enfrentamento; 

 Oposição de interesses, sentimentos,  

   ideias. Luta, disputa, desentendimento,  

   briga, confusão, tumulto, desordem,  

   desentendimento entre países.  

 



O Conf l i to  é  bom ou ruim?  

“O conflito é o provocador do 

raciocínio. Ele nos move para a 

observação e a memória. Ele 

instiga a invenção. Ele nos tira da 

passividade dos rebanhos e nos 

coloca em observação e 

maquinação”  
John Dewey  - 1920 



Os  benefícios do Conflito...  

 estimula a debater questões e avaliar    

   alternativas de forma mais completa;  

 impede grupos e indivíduos a tomarem  

    decisões inferiores;  

 Testa a lógica dos argumentos;  

 aprendem um sobre ao outros na busca da  

    resolução do problema;  



Tipos de Conflito  

Para nos orientarmos em como resolver 

devemos conhecer os tipos e origens dos 

conflitos.  

 Existem três tipos de conflitos: 

Pessoais, Interpessoais e 

Organizacionais 



Conflito pessoal: 

É como a pessoa lida com si mesma, são inquietações, dissonâncias 

pessoais do indivíduo, e reflete num abismo entre o que se diz e faz, ou 

contraste entre o que se pensa e como age. Esse tipo de conflito pode 

levar a determinados estados de estresse e atrito. 

Conflito Interpessoal 

É aquele que ocorre entre indivíduos, quando duas ou mais pessoas 

encaram uma situação de maneira diferente. Embora boa parte dos 

conflitos sejam causados por processos organizacionais, a maioria dos 

atritos e desavenças são, no entanto, de origem interpessoal, o que 

torna-as mais difíceis de se lidar.  

Conflito organizacional 

Esse tipo de conflito não é fundamentado em sistema de princípios e 

valores pessoais, e sim do resultado das dinâmicas organizacionais em 

constante mudança, muitas delas externas à empresa.   



Dentro do Tipos de Conflitos, podemos elencar 

a natureza de cada um em 3 categorias:  

Comportamento humano é a parte mais complexa e 

integral de todo o tipo de conflito, pois cada um te seu 

universo particular composto de uma matriz de 

sentimentos, reações e pensamentos;  

Origem estrutural se refere a normas, políticas e 

procedimentos, e particularmente fluxos de informações da 

própria empresa, podem ser em parte responsáveis por boa 

parte dos conflitos desnecessários; 



Origem externa onde muitos conflitos que vem do mundo 

externo são necessários e fazem parte do negócio, como 

tensões de mercado, e aspectos de entidades públicas e 

governo. 

Ok! 

Já conheço o conflito 

tecnicamente e como faço 

para solucioná-lo? 



Estilos de Resolução de Conflitos  

Solucionar problemas: 
Busca encontrar uma solução que seja benéfica para 

ambas as partes.  Conhecida como ganha-ganha. Pois as 

partes trabalham juntas na busca de uma solução criativa. 

O objetivo é satisfazer os envolvidos. 

Forçar: 
Tenta vencer o conflito à custa da outra parte. As pessoas 

que optam por este estilo tem uma postura ganha-perde, 

ou seja, quanto mais receber acredita  que o outro esteja 

“perdendo”;  



Evitar: 
Evita a existência de um conflito. Baixa preocupação 

consigo e com a outra parte. Quem possui este estilo 

chega a reprogramar a rotina para evitar um colega de 

trabalho por exemplo! 

Ceder: 
Render-se completamente aos desejos da outra parte . 

Não há expectativa de reciprocidade. 



Encontrar o meio termo: 
Procura uma posição em que suas perdas sejam 

compensados por ganhos de igual valor.  



Conheça a técnica “DEAR” 

Refira-se ao problema que o incomoda sem atacar a pessoa.Talvez ela não 

saiba que a atitude dela está gerando conflito.  

 Descreva o comportamento da pessoa de forma simples, curta e objetiva 

“D” de Descreva 

 Limita-se a falar o necessário;  

 Escolha um vocabulário que a outra pessoa entenda e elimine palavras    

     de baixo calão e ofensivas;  

 Seja específico ( se necessário, cite data, local e frequencia da ação);  

 Ataque o problema e não a pessoa. Descreva o que ela faz – o   

    comportamento.  



“E” de Expresse 

Você pode falar sobre as consequências do conflito ou como você se sente a 

respeito.  

 Fale sobre as consequências do conflito;  

 Expresse como você se sente a respeito, sem interpretar o que o outro diz;  

 Dê informações e não conselhos. 



“A” de Acordo  

É o momento de propor uma mudança específica e fechar um acordo com a 

pessoa. Dialogue, pois o outro também pode ter boas ideias.  

 Estabeleça um compromisso com a pessoa;  

 Faça perguntas para verificar se o acordo entre as partes foi estabelecido;  

 É possível? 

 Posso contar com você? 

 Você pode fazer isso? 

 Evite perguntas que não gerem compromisso com o outro, como:  

 Alguma dúvida? 

 Você entendeu? 



“R ” de Resultados  

Fale sobre os resultados que serão obtidos com a resolução de conflito. 

Prefira falar sobre resultados que serão benéficos tanto para você quanto 

para a pessoa.  





Exercitando... 

Cada mesa irá formular um “case” de 

conflito para que todos juntos elaboremos a  

Resolução.    

Tempo de Elaboração:  

00:15 



Resolvendo... 

Cada mesa irá apresentar o case 

elaborador e juntos resolveremos os cases 

tendo como base a DEAR 

Tempo de Resolução:  

00:35 





Agenda: 

 

21 de setembro  - Curso de Recrutamento e 

seleção 

5 de Outubro – Seminário Sebrae: Finanças em 

Tempos de Crise 

 

11 de Novembro – Gestão: A arte de desenvolver 

pessoas utilizando-se do feedback 



OBRIGADA! 
 

Ariana Gilberto 
Consultora em Recursos Humanos 

ariagila@gmail.com  

 
 

Contato 
falecom@sindivarejistacampinas.org.br 

19 3775 5560 
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