
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A GESTÃO DE CONFLITOS INTERPESSOAIS UM ESTUDO DE CASO EM UMA CONFECÇÃO
DO NOROESTE PAULISTA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE AURIFLAMAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MAURICIO BORIOLA, ANA CAROLINA HERMÓGENES DE FREITASAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALEXSANDRA JARDIM SILVA ALVES, JOÃO ANGELO SEGANTINORIENTADOR(ES): 



1 

 

1. RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo identificar os conflitos interpessoais dentro da 

empresa Toca da Gata do noroeste paulista. Desta forma foi possível verificar se 

existem conflitos dentro da empresa e quais são eles; Quais as consequências 

destes conflitos; Analisar se os conflitos existentes interferem no desempenho; 

Identificar quais departamentos apresentam conflitos; Identificar quais estratégias 

utilizadas para solução dos mesmos. Esta foi desenvolvida por meio de pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo, com questionário dirigido aos diversos setores da 

organização. Os questionários tiveram perguntas claras e objetivas, com intuito de 

captar informações capazes de esclarecer o objetivo em questão. Como principais 

resultados pode-se afirmar que o numero maior de pessoas envolvidas nos conflitos 

são mulheres, por se tratar que dentro da empresa elas são maioria, e devido a 

pesquisa foi identificado também que 57,1% falaram que é possível acompanhar e 

avaliar o desempenho do colaborador envolvido em algum conflito através de 

supervisões do dia a dia, e que esse conflitos poderiam ser amenizados através de 

conversas, diálogos ou seja para isso teria que haver mais compreensão entre as 

partes envolvidas no conflitos para que assim a empresa se torne um lugar mais 

harmonioso de se viver, já que passamos a maior parte de nossas vidas dentro do 

nosso ambiente de trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 As organizações diante dos conflitos buscam hoje meios de como lidar com 

seus colaboradores dentro das empresas, procurando através da autoestima e 

conscientização o potencial que cada indivíduo tem a ser desenvolvido, e assim 

aproveitar melhor o tempo dentro da organização, com apresentação de resultados 

qualitativo de cada um tanto dentro quanto fora da empresa, mostrando que é 

possível a consignação afetiva com seus colegas de trabalho.  

Conforme citado por Chiavenato (ano 2002, p. 102) a teoria “baseia-se na 

premissa de que todo o indivíduo se esforça para estabelecer um estado de 

consonância ou consistência com ele mesmo e com o ambiente que o rodeia”.  

Dentro de uma organização, a boa convivência é um fator primordial para uma 

boa aceitação das relações entre as pessoas, tanto no convívio direto quanto do 

indireto, dentro e fora de uma empresa, pois é onde se desenvolve bens e serviços, 
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com finalidades de atingir um foco principal de produtividade, buscando um bom 

desempenho entre os mesmos.   

3. OBJETIVOS 

  Esta pesquisa tem por objetivo identificar os conflitos interpessoais dentro da 

empresa Toca da Gata do noroeste paulista.  

 Objetivos específicos: Identificar se existem conflitos dentro da empresa e 

quais são eles; Quais as consequências destes conflitos; Analisar se os conflitos 

existentes interferem no desempenho; Identificar quais departamentos apresentam 

conflitos; Identificar quais estratégias utilizadas para solução dos conflitos. 

4. METODOLOGIA 

  Esta pesquisa foi desenvolvida através de pesquisa bibliográfica, pesquisa de 

campo, com questionário dirigido aos diversos setores da organização, identificando 

onde estão mais evidentes os conflitos os níveis de gravidade. Foi feito 

questionários com perguntas claras e objetivas, com intuito de captar informações 

capazes de esclarecer o objetivo em questão. 

  Para Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é o desenvolvimento com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

  Utilizando de pesquisa envolvendo visita aos proprietários e colaboradores, 

trazendo conhecimento da realidade e demonstrando os resultados e propósitos do 

projeto, para assim efetuar respostas do formulário de forma clara para o 

levantamento da realidade. 

  Ainda para Gil (2002, p.119) “[...] formulário, em virtude de suas 

características, constitui a técnica mais adequada para a coleta de dados em 

pesquisas de opinião publica e de mercado”. 

  Tendo em vista que a pesquisa foi realizada na empresa de confecção Toca 

da Gata, por meio de questionários, realizada em julho de 2015, envolvendo todos 

os setores da empresa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Conflitos Interpessoais 

  Para Chiavenato (1998); Dubrin (2006); Vecchio (2008); Wagner e Hollenbeck 

(2009), os conflitos disfuncionais podem ser prejudiciais à organização trazendo 

consigo desperdício de tempo, interferência no cumprimento de metas, hostilidade, 

frustração, desmotivação e problemas fora do ambiente de trabalho. 
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  Os conflitos existentes surgem por diversas razões, abalando o emocional e 

trazendo problemas; dentro e fora das organizações, pela divergência de objetivos 

entre as partes, e até por busca de autonomia. 

 Diante da necessidade de ocupar uma posição privilegiada, aliada ao êxito 

exacerbado da economia; sem contar a exploração desenfreada e manipulada 

através das necessidades individuais não atendidas; expectativas não entendidas; 

distorção de informação, avanços tecnológicos atuais; recursos escassos; diferenças 

culturais marcadas por individualidades, muitos querendo mandar e poucos 

obedecer, nessa circunstância e nessa luta diária procuramos dar mais foco e 

buscar analisar o que os leva a chegar a pontos de descontrole total. 

  Essas metas divergentes, expressões inadequadas, consenso divergente; 

preconceitos do meio ambiente adverso ou até mesmo provocados por uma 

dependência química desencadeada pelas exigências de um capitalismo selvagem 

pelo consumismo exacerbado nas diversas esferas da economia mundial; muito 

presente dentro da organização até o momento.  

  Através do mesmo, obtendo informações mediante pesquisas e analises 

buscando chegar ao foco principal dos reais conflitos existentes nas organizações.   

  Tendo em vista que as percepções pessoais e subjetivas levam aos conflitos 

citados por isso requer padrões de comportamento entre membros e normas de 

como agir em tais circunstâncias. 

5.2 Comunicação 

  Segundo Chiavenato, (2002, p. 99) “o conceito de comunicação está sujeito a 

algumas complicações adicionais quando se trata de comunicação humana. É que 

cada pessoa tem seu próprio sistema cognitivo, suas percepções, seus valores 

pessoais e suas motivações, constituindo um padrão pessoal de referência que 

torna bastante pessoal e singular suas interpretação das coisas.” 

No setor de produção o que se espera é a alta produtividade, qualidade e  

boa comunicação entre seus colaboradores para melhor resultado.  

Para Chiavenato, (2002, p. 99) “as pessoas não vivem isoladas nem são auto-

suficientes. Elas se relacionam continuamente com outras pessoas e com seus 

ambientes por meio da comunicação.”  
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Mediante esta realidade é essencial que o chefe do setor esteja atento aos 

possíveis conflitos existente dentro do ambiente que possam prejudicar a sua 

produtividade e até mesmo uma boa convivência entre seus colaboradores.  

Segundo Rocha (2010), “relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo,     é 

abrir-se para o novo, é aceitar e fazer-se aceito, buscar ser entendido e entender o 

outro. A aceitação começa pela capacidade de escutar o outro, colocar-se no lugar 

dele e estar preparado para aceitar o outro em seu meio”.  

Dentro desse clima organizacional a motivação deve estar continuamente 

evidenciada; por uma pedagogia sempre atualizada, que busca oferecer um 

ambiente de boa convivência e utilizando de criatividade e motivação para uma 

constante mentalidade sadia; que por sua vez oferece um ambiente interno e 

externo onde seus membros possam ter relações de satisfação, animação, 

interesse, espírito de colaboração aliada a ajuda mútua e motivação permanente 

com premiação de produção e meta atingida. 

6. RESULTADOS 

  Após a aplicação da pesquisa, tabulação dos dados e geração dos gráficos. A 

maioria dos entrevistados é do sexo feminino com 85,7% dos respondentes e 

possuem idade entre 19 e 25 anos, vide gráfico 1 e 2 a seguir. 

 

Gráfico 1 – Sexo 

 

Gráfico 2 – Idade 

 
Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

 

  O estado civil predominante é o solteiro (50%) e 40% dos respondentes 

possuem apenas o Ensino Fundamental. 
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Gráfico 3–Estado Civil 

 

Gráfico 4 – Grau de Instrução 

 
Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

 

  Através da análise feita, os gráficos apontam que 24% dos conflitos 

disfuncionais existentes na empresa se caracterizam por serem conflitos de 

relacionamento e desencadeados por diferenças entre líderes e funcionários. 

 

Gráfico 5–Motivo dos Conflitos 

 

Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

 

 Dos respondentes, 29% disseram que a forma mais provável e se resolver 

esses conflitos é criar um clima mais harmonioso dentro do ambiente de trabalho. 
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Gráfico 6–Forma de Resolver os Conflitos 

 

Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

  Já 44% apontam que as principais consequências dos conflitos é a queda da 

produtividade. 

Gráfico 7 – Consequência dos Conflitos 

 

Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

 Também foi identificado que 57,1% falaram que é possível acompanhar e 

avaliar o desempenho do colaborador envolvido em algum conflito através de 

supervisões do dia a dia. 

Gráfico 8–É possível acompanhar o desempenho de quem se envolveu em conflito 
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Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

  Outro fator importante que foi identificado na pesquisa é que 76,9% dos 

entrevistados já presenciaram algum tipo de conflito dentro da empresa, mas que o 

mesmo não gerou advertência. 

 

Gráfico 9 - Se presenciou conflito e qual foi a consequência 

 

Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

 

  Todos os colaboradores apontaram que entre os demais funcionários os que 

mais provocam conflitos são as mulheres e 71,4% apontam que o setor mais 

propício a conflitos é o da produção. 
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Gráfico 10 – Setor que mais gera conflito 

 

Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

   

  Uma informação observada, 50% dos colaboradores falam que para reduzir o 

numero de conflitos na empresa é através de diálogo e conversa. 

 

Gráfico 11 – Como reduzir os conflitos 

 

Fonte: A gestão de conflitos interpessoais um estudo de caso em uma confecção do 

noroeste paulista, 2015. 

   

  No questionamento final 85,7% dizem que a empresa solucionou sim casos 

de conflitos e apenas 14,3% afirmam que os casos não foram resolvidos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Sabe-se que os conflitos estão presentes em todas as organizações. Com os 

dados levantados através da pesquisa, foram observados que a maioria das 

pessoas que presenciam ou já presenciaram um conflito no ambiente de trabalho 

entre os colegas ou até mesmo entre líderes vem acontecendo com maior 

freqüência, envolvidos em um mesmo setor que no caso dessa empresa o setor 

mais conflitante é o da produção.  

  A maioria das causas de conflitos mais identificado foram atitudes e ações do 

outro, a falta de respeito. Contudo essas causas de conflitos são inevitáveis, 

justificadas pela união de diferentes gênios, personalidades, referências, valores, 

interesses e opiniões de cada pessoa.  

  A complicação desse quadro também é desejada devido à diversificação com 

a forma de pensar e agir de cada pessoa são características diferentes que para que 

as empresas possam encarar os desafios e problemas atuais é preciso disciplina, 

coerência, atitude, foco, treinamento permanente de auto estima, esse tipos de 

conflitos são considerados prejudiciais a empresa pois além  de criar 

desentendimentos, brigas, disputas e desperdício de tempo, tirando o foco das 

metas da organização, como visto na pesquisa esses tipos de conflitos proporciona 

e empresa uma queda muito significativa de produtividade encadeando assim 

automaticamente outros problemas como o aumento de defeitos assim colocando 

em risco a qualidade dos produtos produzidos na empresa.  

  Como analisado nos gráfico pode-se observar que o numero maior de 

pessoas envolvidas nos conflitos são mulheres, por se tratar que dentro da empresa 

elas são maioria, e devido a pesquisa foi identificado também que 57,1% falaram 

que é possível acompanhar e avaliar o desempenho do colaborador envolvido em 

algum conflito através de supervisões do dia a dia, e que esse conflitos poderiam ser 

amenizados através de conversas, diálogos ou seja para isso teria que haver mais 

compreensão entre as partes envolvidas no conflitos para que assim a empresa se 

torne um lugar mais harmonioso de se viver, já que passamos a maior parte de 

nossas vidas dentro do nosso ambiente de trabalho.  

  O que caracteriza que esse tipo de conflitos é de certa forma inevitável pois 

pensamos e agimos de forma totalmente diferente uns dos outros, mais devemos 

ser mais compreensivos pois os conflitos interpessoais estão presente em todas as 
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organizações, podendo ser administrado com cautela para que se possam minimizar 

seus efeitos negativos dentro de cada organização.   

  Com uma administração bem organizada, preparada, de forma permanente  

sabendo lidar com todos os tipos de conflitos focando nos objetivos da empresa e 

propostas viáveis tendo reconhecimento de todos os colaboradores, é possível 

estabelecer uma convivência harmoniosa  não somente na parte da produção, mas 

sim em todos os setores que fazem parte da empresa, desde o pessoal da 

administração ate os funcionários da faxina, fazendo com que todos se sintam parte 

fundamental da empresa fazendo com que se envolvam mais nas decisões da 

empresa, sabendo que cada uma tem o seu lugar dentro dela mostrando que todos 

fazem parte do conjunto, uma família empresarial. 

Analisado pós pesquisa para resolução ou até mesmo ao menos amenizar os 

conflitos dentro das empresas de pequeno porte, levando a mesma soluções para os 

problemas do dia-a-dia avaliando a modalidade em que a qualidade e o rendimento.  

Demonstrando que é possível criar um ambiente agradável e inteligível 

trazendo bem estar e proporcionando uma qualidade de vida melhor aos que 

trabalham direta e ou indiretamente dentro da empresa tanto na parte interna quanto 

na externa da empresa, fazendo com que todos se sintam envolvidos mediante a 

importância que cada membro tem dentro da empresa e a responsabilidade que 

cada um exerce dentro da organização.  
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