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DE CONFLITOS

“… Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos… É ter
coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber
uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho? Guardo
todas, um dia vou construir um castelo…”
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COMUNICAR É PARTILHAR 

SIGNIFICAÇÕES

 Nem todas as pessoas selecionam os mesmos estímulos, os
organizam do mesmo modo e lhes dão o mesmo significado.

 Quanto mais diferentes forem as pessoas no que se refere às
suas expectativas, valores ou crenças, mais difícil é comunicar
porque é grande a probabilidade de darem significados
diferentes às palavras e gestos.



 Em contexto profissional devemos ter em atenção as diferenças, pois
é uma forma de reduzirmos potenciais conflitos.

 O ser humano possui a capacidade para comunicar mas necessita de
a orientar, treinar e aperfeiçoar para favorecer a relação
interpessoal.

 Comunicar eficazmente significa corresponder às expectativas do
interlocutor e criar um elevado nível de satisfação

 Uma mensagem mal transmitida e, consequentemente, mal
compreendida, pode afetar negativamente todo o ambiente de
trabalho. Por isso, a comunicação eficiente é de grande importância
para o equilíbrio organizacional e evitar o RUÍDO que leva ao conflito.



Mau relacionamento 

entre os grupos

Nós e Eles

Moral em baixo

Tensão no ar

Delicadeza e formalismo 

excessivo

Fuga ao contacto social

Deterioração dos 

padrões de trabalho

Fuga ao contacto social

SINTOMAS DE CONFLITO



O QUE É O CONFLITO?

“O conflito é um processo que começa quando uma das partes

percebe que a outra a afetou de forma negativa, ou que a irá

afetar de igual forma”.

McIntyre, 2007

• O conflito cria um ambiente de trabalho hostil

e pouco produtivo;

• Um ambiente conflituoso de trabalho pode ser

seriamente desmotivador

• O conflito ramifica-se para as pessoas em

redor e reduz o desempenho laboral.

• O conflito provoca um “desligamento” do trabalhador.
• O bom desempenho só se alcança com um trabalhador comprometido
com a missão, a visão e os valores da organização onde exerce funções.



 Dão origem a conflitos  intencionalmente provocados;

 São comportamentos intencionais e  pensados - As pessoas visam a  

satisfação de objetivos pessoais;

 Mais tendência para dar origem ao  conflito destrutivo.

Conflitos que têm origem em comportamentos intencionais e 

conscientes

Conflitos que têm origem em comportamentos não intencionais e 

inconscientes

o São comportamentos com causas nem  sempre imediatamente 

visíveis e  identificáveis;

o Poderá tanto dar origem a conflito  destrutivo ou construtivo.



ORIGENS DO CONFLITO

 Objetivos e metas divergentes ou incompatíveis;

 Diferenças ideológicas ou diferentes padrões de avaliação das 

ideias ou comportamentos;

 Ausência de informação, informação insuficiente ou errada;

 Má interpretação e avaliação da informação;

 Emoções ou comportamentos negativos persistentes;

 Falta de compromisso e responsabilidade profissional;

 Imposição de pontos de vista individuais;



 Controlo da informação: Dar a 

conhecer às pessoas apenas o que 

se quer que elas conheçam ou 

dizer-lhes o que não é verdade;

 Distorção da informação: Contar 

versões diferentes dos factos;

 Controlo de recompensas: Destruir 

a promoção de alguém quando 

representa uma ameaça;

Origens do conflito

Difamação: Contar histórias a 

nível pessoal ou em grupo 

como se fossem informações 

relevantes para o bom 

funcionamento da equipa;

Burocracia desnecessária: 

Prender as pessoas a 

formalidades sem razão 

aparente para poder agir 

livremente;

Manipular os canais de 

informação: Usar a 

cooperação das pessoas em 

posição chave para 

ultrapassar canais oficiais.



COMO GERIR CONFLITOS?

 Refira-se sempre ao  problema antes de 
expressar uma recusa;

 Não procure arranjar culpados;

 Separe as pessoas dos problemas;

 Não perca tempo com pormenores do 
passado, olhe para o futuro;

 Esteja atento às diferenças culturais;

 Não emita juízos de valor;

 Evite comportamentos agressivos ou 
dominadores;

 Escute mais do que fala;



COMO GERIR CONFLITOS?

 Mantenha-se mais calmo do que o 
ambiente à sua volta;

 Fale mais baixo do que as partes em 
conflito;

 Deixe as pessoas acalmarem-se  

dê espaço;

 Pense antes de falar;

 Não deixe que o provoquem;

 Não presuma nada – descubra e 
comprove;

 Não critique comportamentos;

 Não revele a existência de diferenças de 
opinião, a não ser que tenha uma boa  
razão;

 Seja objetivo – não subjetivo.



ERROS A EVITAR NA GESTÃO DO CONFLITO

Coagir: tratar os 

sintomas e não as 

causas

Apelar: camuflar o 

conflito

Arbitrar: dar 

preferência a uma 

das partes

Adiar: adiar o conflito e 

esperar que se resolva.

O Conflito pode diluir-se 

mas voltará mais forte

Resgatar: 

abandonar o 

conflito, pode 

dar origem a 

chantagem



GERIR O CONFLITO 

CRIAR UM 

CLIMA DE 

CONFIANÇA

PREVER, 

CONTROLAR E 

COORDENAR 

PROMOVER A 

COESÃO DA 

EQUIPA



BARREIRAS À COMUNICAÇÃO
Ao nível do emissor

• Incapacidade para se colocar no 

lugar do outro (recetor);

• Utilização de um código 

inadequado;

• Deficiente elaboração mental da 

mensagem;

• Deficiente escolha do canal de 

comunicação;

• Má receção das motivações do 

recetor;



Ao nível do emissor

• Antecipação da resposta;

• Competição entre interlocutores;

• Preconceitos, crenças irracionais 

em relação ao emissor ou ao 

conteúdo;

• Posição que ocupa na rede de 

comunicação

BARREIRAS À COMUNICAÇÃO

• Emoções, sentimentos,

interesses, necessidades;

• Falta de interesse para 

captar mensagem;

•Falta de Escuta Activa;



• É a mensagem que é enviada ao emissor, pelo recetor e que

lhe transmite como é que as suas comunicações e atitudes

foram percebidas e sentidas.

• A eficácia do feedback é tanto maior quanto maior for a

confiança entre os interlocutores.

• Exprimir os nossos sentimentos, preocupações ou a nossa

perceção dos acontecimentos

• Abertura ao que nos rodeia é essencial ao invés de julgar,

acusar ou rotular o outro.

FEEDBACK OU MENSAGEM DE

RETORNO



Aplicável – Dirige-se àquele comportamento que pode ser

modificado, mediante reconhecimento e esforço pessoal para corrigir o

“desvio”.

Neutro – O feedback deve ser mais descritivo evitando-se o uso de

linguagem avaliativa.

O teor de censura, reprovação ou avaliação negativa

O feedback não deve revelar interpretações ou julgamentos de valor

que se sobreponham à realidade factual.

Oportuno – Saber quando oferecer feedback é tão importante quanto

saber como fazê-lo. A sua oportunidade surge quando ele será mais

construtivo e imediatamente depois de ocorrer o comportamento. É

necessário ponderar se deve ser oferecido isoladamente, ou em grupo.

FEEDBACK EFICAZ



Pertinente - capacidade do comunicador de perceber se tanto

ele como o recetor têm condições, naquele momento, que

possibilitem um efeito positivo para o feedback construtivo e

eficaz.

Solicitado - o feedback deve ser solicitado mais do que

imposto. Será muito mais útil e efetivo, quando a própria

pessoa formulou a pergunta que permite ao observador

oferecer uma sugestão.

Objetivo - clareza de linguagem, focalização no problema,

utilização de exemplos.

FEEDBACK EFICAZ



Directo – deve ser dado pessoal e diretamente;

O feedback negativo pode ter um efeito positivo, se for transmitido

corretamente.

Específico – não deve ser generalizado ou vago porque o conteúdo

da mensagem perde força e significado.

Quando o feedback é abstrato pode produzir um resultado negativo,

pois o recetor não possui informações suficientes para compreendê-

lo e utilizá-lo.

Comprovado – solicitar à pessoa que recebe as nossas reações que

repita com as suas próprias palavras aquilo que lhe comunicamos,

comprovando assim, a mensagem recebida.

FEEDBACK EFICAZ



• Compreendo que não posso ser responsável pelos

sentimentos, pensamentos, opiniões e comportamentos dos

outros;

• Concordo que cada relação envolve 50% da

responsabilidade de êxito ou fracasso por cada indivíduo;

• Sei que ser passivo, manipulador e agressivo faz parte do

ser humano;

• Sei que toda a escolha assertiva impede uma escolha

passiva ou agressiva e aumenta a probabilidades de sucesso

no trabalho e em casa;

Uma Filosofia Assertiva



• Aceito os hábitos de comunicação dos outros como um facto;

• Mantenho uma comunicação assertiva e uma atitude ganhar-

ganhar apesar dos outros revelarem estilos passivos ou

agressivos;

• Escolho o meu próprio padrão de comunicação em vez de

reagir ao dos outros;

• Entendo que as pessoas só mudam quando o decidem;

• Sei que os outros são diferentes de mim e qualquer tipo de

pessoas é correto;

Uma Filosofia

Assertiva



• ACEITAÇÃO:

Escutar o que diz o emissor sem fazer juízos de valor.

Mesmo que se discorde, é importante respeitar

ideias contrárias, pontos de vista diferentes, a forma

como o emissor interpreta o comportamento;

• CLARIFICAÇÃO:

Certificar-se que apreendeu a mensagem correta

colocando as questões necessárias;

Assegure-se que percebeu corretamente o ponto de

vista do outro, parafraseando-o;

Técnicas de Escuta Activa



• Valorizar o outro como

comunicador, respeitar e

considerar os comentários do

outro;

• Manter um bom contacto

visual;

• Ouvir atentamente, de modo a

perceber as situações do ponto

de vista do outro;

TÉCNICAS DE ESCUTA ACTIVA

• Usar uma linguagem verbal

e não verbal coerente,

revelar que compreende as

mensagens e o que pensa

delas;

• Não pensar numa resposta,

sem o outro acabar a sua

exposição;

• Garantir a resposta, mas

sem interromper;



COMUNICAÇÃO EFICAZ

Interferências

têm prioridade

Fale em “EU” e

não em Nós”

Quando perguntar

explique o porquê

Seja autêntico no

que diz e faz

Não faça juízos de valor

sobre as afirmações dos

outros

Evite palavras ou 

frase banais que 

denunciem falta de 

interesse

Se disser algo sobre o

comportamento do outro

refira o que isso significa

para si

Não generalize


