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Conflitos de tarefa ou pessoal qual tem maior impacto no clima 

organizacional? 
 
 

 

Resumo  

 
 
Os conflitos entre as pessoas são uma realidade constante nas organizações 
modernas e os fatores que levam a tais conflitos são variados podendo ser de ordem 
pessoal ou relacionados à tarefa delegada. Há pouco tempo, tentava-se ignorá-los 
ou encobri-los, como se não existissem, mas atualmente é perceptível que todo e 
qualquer conflito tem um impacto na empresa dependendo de seu tipo e de sua 
duração. O objetivo do projeto é identificar qual tipo de conflito é mais danoso para a 
organização. Para conseguir chegar ao objetivo, a proposta do projeto de iniciação 
científica é realizar uma pesquisa qualitativa com entrevista semi-estruturada para 
analisar mais profundamente os resultados encontrados na pesquisa quantitativa, 
além de uma revisão da literatura sobre os tipos de conflitos existentes, seus 
impactos no clima organizacional e como administrá-los. 
 
 
Palavras-chave – Conflitos – Comunicação – Clima organizacional – Motivação. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Introdução 

 

 

No contexto do ambiente de trabalho, qualquer que seja a atuação 

profissional envolverá interações com outras pessoas e possíveis conflitos podem 

surgir.  Quando os membros do grupo entram em desacordo eles podem aparecer 

como uma oposição aberta e violenta ou de forma sutil (ROBBINS, 2000). 

As consequências desse desacordo é o prejuízo do funcionamento grupal 

pelo desvio do foco da realização dos objetivos para a resolução da diferença e em 

alguma remota possibilidade, se o conflito toma grandes dimensões, o resultado é a 

falência do grupo. (ROBBINS, 2000). 

Os fatores que levam a tais conflitos são variados podendo ser de ordem 

pessoal ou relacionados à tarefa delegada. (RESENDE; MARTINS; SIQUEIRA, 

2010). 

Para se administrar um conflito é necessário escolher a melhor estratégia 

para lidar com cada tipo de situação e com diferentes pontos de vista e, para tanto, é 

preciso conhecer os tipos conflitos existentes e qual tem a maior evidência na 

instituição, além de reconhecer que os desacordos trazem , quando não sanados 

corretamente, conseqüências desagradáveis no desenvolvimento organizacional e 

na ambiência da empresa. (FILLIPPIN; SILVA; KOYAMA, 2010).  

É perceptível por isso a necessidade do desenvolvimento de habilidades e 

competências por parte dos administradores, além de ter uma visão holística e 

sistêmica do ambiente clarificando, a missão institucional, tanto para os stakeholders 

e clientes quando para os colaboradores internos (GOLEMAN, 2001). 

O desenvolvimento das habilidades e competências pessoais e coletivas deve 

enfatizar o crescimento profissional e institucional. E por parte da empresa é preciso 

implantar estratégia de valorização humana visando à criação de condições para a 

tomada de decisões frente aos conflitos diários. (CECAGNO; CECAGNO; 

SIQUEIRA, 2005). 

Também é necessário criar ferramentas gerenciais para melhorar o nível 

relacional entre as equipes, ou seja, o clima organizacional que pode ser 

considerado como o elo entre o indivíduo e a instituição (BISPO, 2006). 
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Diante do exposto, o objetivo desse artigo é descrever os possíveis tipos de 

conflitos existentes numa organização e seus impactos no clima organizacional, 

identificado qual conflito é mais prejudicial para a instituição estudada. 

Os resultados podem contribuir com as empresas e instituições mostrando os 

conflitos existentes na organização qual conflito tem mais impacto no clima 

organizacional para que ações sejam tomadas com mais precisão e rapidez levando 

em conta além da atuação da liderança, os canais de comunicação, a fim de 

minimizar os efeitos que um conflito possa vir a trazer para a organização quer na 

ambiência, nos relacionamentos e/ou nos resultados econômicos, buscando a 

melhora progressiva do ambiente e clima organizacional, além de trazer para a 

comunidade acadêmica esclarecimentos sobre a gestão de conflitos nas 

organizações. 
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Objetivos 

 

 

Objetivos Gerais: 

Descrever os possíveis tipos de conflitos existentes numa instituição de 

ensino superior privada e seus impactos no clima organizacional.  

 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar quais os tipos de conflitos existentes na IES pesquisada.  

Identificar os impactos dos conflitos na IES pesquisada.  
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 Metodologia 

 

 

A abordagem do estudo será constituída de procedimentos gerais, baseados 

em princípios lógicos, permitindo sua utilização em várias ciências. 

Para alcançar os objetivos, a pesquisa será descritiva quanto aos fins, pois 

propõe uma verificação e explicação de fatos da vida real. Segundo Neves (1996) a 

pesquisa descritiva busca resolução de problemas através da observação, descrição 

e análise com objetivo de melhoria nas práticas adotadas.  

Para fundamentação teórico-metodológica do trabalho far-se-á estudo 

bibliográfico que abrange referências já publicadas em livros, revistas e manuais, de 

autores e teóricos renomados que permitirão o conhecimento do tema. 

Para uma descrição geral da amostra quanto os possíveis tipos de conflitos 

existentes numa organização e seus impactos no clima organizacional, bem como a  

identificação de qual conflito é mais prejudicial para um instituição de ensino superior 

será  utilizada a pesquisa qualitativa  

A pesquisa terá um caráter qualitativo permitindo uma investigação partindo 
das perspectivas das pessoas envolvidas, considerando todos os pontos de 
vistas relevantes. Assim os dados coletados e analisados ajudarão a 
identificar e entender melhor a dinâmica do fenômeno e suas relações 
(VERGARA 1998, p. 35). 
 

A técnica utilizada será entrevista semi-estruturada, direcionada aos gestores 

da instituição pesquisada, no número de quinze, esse tipo de entrevista foi escolhida 

por sua natureza interativa, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004, 

p.168), “a entrevista permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam 

ser investigados através de questionários.”.  
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Desenvolvimento 

 

 

No contexto do ambiente de trabalho, qualquer que seja a atuação 

profissional envolverá interações com outras pessoas onde são requeridas 

habilidades sociais, competência técnica e interpessoal, por isso a necessidade de 

compreender o comportamento humano dentro das organizações através 

observações do comportamento dos funcionários e estudos utilizando fatores de 

desempenho para auxiliar nos trabalhos cotidianos (ROBBIS, 2000). 

Para Filippi, Silva e Koyama (2013), o comportamento organizacional estuda 

os grupos e pessoas que trabalham nas empresas e as influências que estes têm 

sobre as organizações e as influencias que as organizações têm sobre eles e suas 

interações. 

Chiavenato (2010) divide o estudo do comportamento organizacional em três 

áreas distintas: o comportamento micro organizacional que são as pessoas, o 

comportamento meso-organizacional que são os grupos ou equipes e o  

comportamento macro-organizacional  que diz respeito a organização em sua 

totalidade. 

Segundo Filippi, Silva e Koyama (2013) as áreas de estudo do 

comportamento organizacional funcionam com variáveis independentes e 

determinam variáveis dependentes. 

As variáveis independentes do sistema organizacional estão localizadas na 

cultura, nos processos, no desenho organizacional como um todo. O nível grupal 

está localizado no comportamento do grupo e o nível individual baseia-se na história 

pessoal, educação, personalidade, etc. (CHIAVENATO, 2010). 

As variáveis independentes causam consequências nas variáveis 

dependentes no nível de desempenho individual. E este afeta tanto o desempenho 

grupal quanto o organizacional: 

 no absenteísmo e no turnover que impedem que os objetivos e metas 

da organização sejam alcançados;  

 na satisfação no trabalho:  que ajuda na manutenção do clima 

organizacional sadio;  
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 na cidadania organizacional: que  promove a fidelização e o 

comprometimento dos funcionários com regras, regulamentos e 

objetivos institucionais.  (CHIAVENATO, 2010). 

 

As variáveis intermediárias também aparecem nas empresas, produzidas 

pelas variáveis dependentes e independentes.  Estas por sua vez são responsáveis 

pelo surgimento das variáveis finais.  As variáveis intermediárias são produtividade, 

flexibilidade, qualidade, inovação, satisfação do cliente. E as finais: alcance dos 

objetivos organizacionais, renovação organizacional, valor econômico e crescimento. 

(FILIPPI; SILVA; KOYAMA, 2013). 

Para auxiliar no entendimento do comportamento organizacional os gestores 

precisam definir a cultura organizacional que é a resultante das crenças e valores 

orientadores de decisões no nível institucional. (JERICÓ; PERES; KURCGANT, 

2008). 

A cultura organizacional, conforme Robbins (2000) diferencia organizações 

umas das outras, pelos seus significados próprios e comuns aos membros da 

empresa, que são características fundamentais capazes de sintetizar a essência 

cultural da organização: inovação e ousadia, estabilidade, atenção ao detalhe, 

agressividade, busca de resultados, orientação para a equipe, concentração nas 

pessoas. Essas características dão base para uma percepção comum dos membros 

da instituição de como devem se comportar, sobre como as coisas são feitas e sobre 

a identidade da organização.  

Para Rizzatti (2002)  a cultura organizacional está interligada ao contexto que 

a organização está inserida e é umas das geradoras do clima organizacional. 

O clima organizacional, por sua vez, descreve as percepções individuais a 

cerca das organizações e, por ser um conceito, amplo resume percepções 

individuais, grupais e sociais. (RIZZATTI, 2002) 

Rizzatti (2002) salienta que o estudo do clima organizacional traz valiosas 

contribuições para o conhecimento do funcionamento das organizações sendo 

usada como instrumento de intervenção organizacional e feedback. 

Por meio do clima organizacional é possível, também, medir o nível do 

relacionamento nas empresas. (BISPO 2006). 
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O relacionamento interpessoal refere-se a uma interação ou relação entre 
duas pessoas ou sistemas de qualquer natureza, de modo que a atividade 
de cada uma esteja, em parte, determinada pela atividade da outra. Existe 
uma influência recíproca e cada pessoa evoca uma resposta física ou 
mental nas outras. Desta forma, o relacionamento se constitui numa 
reciprocidade, por vezes inflluenciadora, que permite compreender os 
sujeitos da interação no exercício de seus papéis. (RIZZATTI; RIZZATTI 
JUNIOR, 2005, p.8) 
 

Segundo Filippi, Silva e Koyama (2013) existem os relacionamentos bem 

sucedidos e felizes e os frágeis e pouco saudáveis. Os relacionamentos felizes são 

caracterizados por experiências saudáveis e tendem a serem abertos, criativos e 

gratificantes. Já os poucos saudáveis são relacionamentos conflitantes, destrutivos e 

fechados. 

A comunicação tem um papel importante no processo de relacionamento, pois 

é através dela que são feitas trocas de experiências, resolução de problemas. Então 

a comunicação interpessoal é o tipo de comunicação feita entre duas pessoas, seja 

face a face ou em grupo, onde as partes são tratadas como pessoas e não objetos. 

Já a comunicação organizacional abrange vários indivíduos ou grupos. No processo 

de comunicação é transmitido e compreendido certo significado (ROBBINS, 2002; 

FILLIPPIN; SILVA; KOYAMA, 2010).  

O processo de comunicação necessita ser permanente e adequado ao 

contexto dos empregados. A informação precisa ser assertiva, na medida exata, no 

momento correto e os canais de comunicação cada vez mais eficientes, para que as 

tarefas sejam executadas com excelência, pois um processo de comunicação bem 

planejado auxilia no desenvolvimento e desempenho dos indivíduos, haja vista que, 

quando os funcionários sentem que suas opiniões e idéias são ouvidas, respeitadas, 

valorizados e exploradas, a realização pessoal e profissional aumentam. 

(PIERUCCINI, 2002; CECAGNO; CECAGNO; SIQUEIRA, 2005) 

Segundo Robbins (2000) a comunicação não é perfeita, pois existem 

bloqueios e desvios no fluxo da comunicação que são as barreiras que atrapalham o 

objetivo de se comunicar.  

A comunicação deficiente é um dos problemas que levam a conflitos nas 

organizações, mas não é a única causadora dos mesmos. Os sentimentos, as 

emoções, condutas agressivas e hostilidades, processo de influência, indisposição, 

preconceito, mau humor, diferenças individuais, podem ser, também, causadores de 

problemas relacionais. (ROBBINS, 2002; FILLIPPIN; SILVA; KOYAMA, 2010). 
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O conflito aparece quando há colisão de interesses, originando conflitos 

visíveis ou invisíveis, sendo extremamente difíceis de serem identificados quando 

esses já arraigados na cultura organizacional (MORGAN, 1996) 

Para Robbins (2000, p.268) conflito é a “percepção de diferenças 

incompatíveis, que resulta em interferência ou oposição”.   

Filippi, Silva e Koyama (2013) ressaltam que conflito pode ser definido como 

uma divergência de ponto de vista que ocasionam disputas territoriais, 

organizacionais ou pessoais. Segundo estes autores os conflitos podem ser 

intrapessoais, interpessoais, intergrupais e institucionais.  

O conflito intrapessoal ocorre quando uma pessoa entra em conflito consigo 

mesma, quando necessita tomar uma atitude no momento de pressão. Conflito 

interpessoal acontece quando duas ou mais pessoas buscam, cada qual, defender 

crenças e idéias pessoais a cerca de um tema. Os intergrupais são originados a 

partir das divergências de grupos de pessoas na busca de defesa de ideologias, 

valores, vontades, perspectivas. Já os conflitos institucionais são ocasionados pela 

disputa de poder entres países, governos, partidos políticos, grandes organizações 

ou instituições.  (FILLIPPIN; SILVA; KOYAMA, 2010). 

Para Rizzatti (2002) os conflitos entre os grupos são originados pelas 

diferenças individuais, recursos limitados e diferenciação de papéis na organização. 

Os conflitos ocorrem em diferentes dimensões relacionadas tanto ao indivíduo 

quando ao grupo. Se relacionado ao indivíduo pode ser psicossocial ou 

intrapssiquico. Se for relacionado a equipes, intragrupal ou intergrupal. 

(GUIMARÃES; MARTINS, 2008) 

O conflito intrapssiquico aparece quando a pessoas precisa escolher entre 

duas opções desejáveis, perdendo uma ao escolher a outra, ou então quando possui 

desejos opostos ou age de forma contraditória. Já o psicossocial surge quando um 

indivíduo procura realizar seus objetivos em detrimento aos do grupo ou de outra 

pessoa. (GUIMARÃES, 2007) 

O conflito intergrupal são as diferenças entre os membros de dois ou mais 

grupos. O intragrupal por sua vez, é o desacordo  vivenciado entre os membros da 

mesma equipe e  subdivide-se em conflito de relacionamento (pessoal) que é afetivo 

e envolve raiva, irritação e tensão entre os membros da equipe com tendência a 

base emocional e incompatibilidades individuais; e em conflito de tarefa 
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(conhecimento) que envolve diferenças de pontos de vista, idéias, opiniões entre os 

membros do grupo. (GUIMARÃES; MARTINS, 2008) 

 As divergências inerentes ao processo de execução do trabalho, a 

distribuição de responsabilidade, delegação ou troca de papeis para desempenhar 

das atividades também são considerados como conflito de tarefa. (SILVA, 2009) 

Processos que envolvem conflito de tarefa impulsionam de certa forma o 

desempenho, a inovação organizacional, a evolução profissional, desenvolvimento 

de equipes de trabalho, ou seja, mudanças individuais, grupais e organizacionais 

através do incentivo ao debate de idéias buscando soluções inovadoras e criativas 

para questionamentos da equipe laboral; além disso, podem vir a produzir vínculos 

afetivos entre a equipe e o trabalho realizado se controlados a nível baixo. Caso 

contrário, se a intensidade, o manejo e a duração do conflito aumentar muito, ele se 

transformará em conflito relacional prejudicando o desempenho do grupo e a 

satisfação, principalmente, o relacionamento interpessoal (GUIMARÃES; MARTINS, 

2008; SILVA, 2009). 

As organizações constantemente necessitam direcionar as equipes diante das 

divergências, pois a falta de posicionamento das lideranças diante de conflitos 

influencia negativamente tanto o ambiente de trabalho quanto o desempenho 

individual e grupal (DAL FORNO, 2005). 

 A administração do conflito deve ser através de técnicas promotoras de 

coesão, confiança e respeito entre os membros para que o conflito não atinja nível 

elevado. Além disso, o uso adequado do poder promove um nível de contentamento 

garantindo melhores resultados a organização e benefício organizacional, por esse 

motivo o gestor deve desenvolver habilidades de gerência de conflitos e de 

negociação para criar uma nova cultura (JERICÓ; PERES; KURCGANT, 2008; 

SILVA, 2009; RESENDE; MARTINS; SIQUEIRA, 2010). 

Pagés et. al. (1987) diz que a organização moderna faz a mediação dos 

conflitos, ou seja, se antecipa antes que os mesmos aconteçam através da absorção 

ou transformações das contradições. Ela prevê e previne os conflitos em vez de 

tratá-los tomando providências antecipadas não para evitá-lo, mas para proporcionar 

bem estar aos trabalhadores, satisfação aos clientes, sucesso e boa reputação a 

empresas. 
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As práticas antecipadoras de conflitos podem ser as políticas positivas da 

empresa, as políticas pessoais, as políticas financeiras e comerciais que regem a 

conduta de seus stakeholders (PAGÉS et.al., 1987). 

Já para Morgan (1996) a resolução dos conflitos acontece através do poder, 

ou seja, de autoridade formal, regras e regulamentos da empresa, controle dos 

recursos e processos e das alianças internas ou externas. 
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Entrevista semi-estruturada 

 

a) Função: 

 

b) Idade: 

(     )  15 A 20 anos (     )  21 A 25 anos (     )  26 A 30 anos 

(     )  31 A 35 anos (     )  36 A 40 anos (     )  41 A 45 anos 

(     )  46 A 50 anos (     )  51 A 55 anos (     )  56 A 60 anos 

(     )  Acima de 60 anos 

 

c) Tempo que trabalha na instituição 
 

(     )  0 A 5 anos (     )  6 A 10 anos (     )  11 A 15 anos 

(     )  16 A 20 anos (     )  21 A 25 anos (     )  26 A 30 anos 

(     )  31 A 35 anos (     )  acima de 35 anos 

 

 

1. Descreva suas atividades diárias? 

2. Como você descreveria o seu trabalho? Você gosta do seu trabalho? 

3. Como você se sente em relação a instituição 

4. O que te mantém motivado com o seu trabalho? 

5. Como é o seu relacionamento interpessoal com seus pares? 

6. E o seu relacionamento interpessoal com a chefia? 

7. E o seu relacionamento interpessoal com seus subordinados? 

8. Como você considera o clima da instituição? 

9. Na sua opinião existem muitos conflitos na instituição? 

10. Quais são as possíveis causas desses conflitos, na sua opinião? 

11. Como esses conflitos são resolvidos? 

12. Você acredita que os conflitos são positivos ou negativos? 

13. Você já teve que mediar algum conflito na instituição? E como fez isso? 

14. A comunicação na empresa é bem feita? Há algum tipo de feedback? 

15. Sobre a comunicação na empresa, ela ajuda de fato na administração de 
conflitos? 

16. Na sua opinião o que poderia ser feito para melhorar a gestão de conflitos? 
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Resultados Preliminares 

 

Como a pesquisa ainda não fora realizada espera-se desvendar, na instituição 

pesquisada, qual conflito é mais impactante no clima organizacional o de tarefa, ou 

seja, aquele ligado a realização de atividades propostas para o desenvolvimento do 

objetivo da organização, ou o pessoal, também chamado de conflito de 

relacionamento.  

Com o possível resultado poder-se-á apresentar aos líderes  da instituição, quesitos 

que possibilitem amenizar os conflitos e com isso redirecionar a organização a ter 

um  ter um desenvolvimento favorável.  
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