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Gestão de Conflitos

Tipos de conflitos de grupo nas organizações

Interorganizacional Conflito que ocorre entre duas ou mais 

organizações.

Intergrupal Conflito que ocorre entre grupos ou equipes em 

uma organização.

Intragrupal Conflito que ocorre dentro de grupos ou 

equipes.
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Tipos de conflitos individuais nas organizações

Intrapessoal Conflito que ocorre dentro de um indivíduo.

Interpapéis Conflito que ocorre quando uma pessoa enfrenta conflito 

entre os múltiplos papéis que desempenha.

Intrapapéis Conflito que ocorre dentro de uma única pessoa, quando 

ela recebe mensagens conflitantes de emissores de 
papéis sobre como executar certo papel.

Pessoa-papéis Conflito que ocorre quando se espera que um indivíduo

em um papel particular adote comportamentos que vão

de encontro aos seus valores pessoais.
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Tipos de conflitos nas organizações

Interpessoal Conflito que ocorre entre dois ou mais 

indivíduos.
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Estratégias de conflitos

Estratégia Departamento A Departamento B Organização

Competitiva

Cooperativa

Perder

Perder

Ganhar
Ganhar

Perder

Ganhar

Perder
Ganhar

Perder

Perder

Perder
Ganhar
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Técnicas ineficazes para lidar com conflitos

Sem ação Não fazer nada na esperança de que o conflito vá 

acabar.

Sigilo Tentativa de esconder um conflito ou um assunto 

que tem potencial para gerar conflito.

Esfera 

administrativa

Demorar a agir sobre uma conflito de forma a 

ganhar tempo.

Processo legal 

sem ação

Procedimento estabelecido para abordar conflitos 

que são tão caros, demorados ou arriscados que 

ninguém quer usá-los.

Sujar a imagem Tentativa de rotular ou desconsiderar um 

oponente.
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Técnicas eficazes para lidar com conflitos

Meta 

superordenada

Meta organizacional que é mais importante para 

ambas as partes de um conflito do que as metas 

individuais ou dos grupos.

Expansão de 

recursos

Se a fonte do conflito é comum ou escassa, 

oferecer mais recursos pode ser uma solução.

Mudança de 

pessoal

Transferir ou dispensar o funcionário.

Mudança de 

estrutura

Papel integrador e equipes multifuncionais.

Confronto e 

negociação

Confronto e negociação entre as partes.
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Competitivo                                   Colaborador

Comprometimento

Esquivador Acomodado  

Cooperativismo

( Desejo de satisfazer as preocupações de outra pessoa)

Não cooperativo

Apagado

Cooperativo

Assertivo
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Como administrar os conflitos:

-criar uma atmosfera afetiva.

-esclarecer as percepções.

-focalizar em necessidades individuais e compartilhadas.

-construir um poder positivo e compartilhado.

-desenvolver passos para a ação a ser efetivada.

-estabelecer acordos de benefícios mútuos.


