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CONFLITOS INTERPESSOAIS NA RELAÇÃO SUPERIOR E SUBORDINADO: 

ESTUDO DE CASO NUMA EMPRESA DO RAMO ATACADISTA 

Resumo: Este trabalho tem como tema o estudo sobre o conflito do subordinado 

com o encarregado e mensurar sua importância dentro do ambiente da organização, 

tendo como objetivo verificar se nas relações interpessoais entre o funcionário e o 

encarregado os conflitos são positivos. O procedimento metodológico será por meio 

de pesquisa bibliográfica, quantitativa e estudo de caso. Como instrumento de 

pesquisa será utilizada a Escala de Conflitos entre Supervisor e Subordinado – 

ECSS de Martins, Abad e Peiró (2014). Como resultado espera-se encontrar pontos 

positivos no conflito entre subordinado e encarregado. 

Palavra chave: Conflitos. Trabalho em Equipe. Relacionamento com a Liderança. 

INTRODUÇÃO 

Com este trabalho será abordado os conflitos no ambiente de trabalho na 

relação do subordinado com seu encarregado, que tem grande importância podendo 

mudar todo um ambiente de uma empresa, sendo o conflito negativo ou positivo. 

Face do exposto tem – se como problema de pesquisa: as relações 

interpessoais entre funcionários e encarregado da empresa pesquisada geram 

conflitos positivos no ambiente de trabalho? Desta forma levantou-se duas 

hipóteses: a primeira: No processo de tomada de decisão Não há atrito pessoal no 

processo de tomada de decisão entre o funcionário e o encarregado, como segunda 

hipótese: Há tensão entre o funcionário e o encarregado. 

O estudo justifica-se sobre a reflexão de ser muito importante a relação entre 

subordinado e encarregado para toda a empresa, e o ambiente de ambos. 

OBJETIVO 

Verificar se nas relações interpessoais entre o funcionário e o encarregado os 

conflitos são positivos no ambiente de trabalho. 

METODOLOGIA 

As metodologias adotadas nesta pesquisa são: pesquisa bibliográfica,  

quantitativa e estudo de caso. 



De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

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

Segundo Rodrigues (2007), pesquisar significa, procurar respostas simples 

para indagações propostas, Rodrigues (2007) também explica sobre a pesquisa 

quantitativa que significa traduzir em números as opiniões e informações para 

classificar e analisar, usando técnicas estatísticas. 

Como instrumento de pesquisa será utilizada Escala de Conflitos entre 

Supervisor e Subordinado – ECSS de Martins, Abad e Peiró (2014), composto por 

nove assertivas com escala que varia de 0 – nenhum a 3 – Muitíssimo. Os sujeitos 

de estudo são funcionários de uma unidade de uma Rede Atacadista da cidade de 

Guarulhos/SP, desta forma, será realizado um estudo de caso. Para Yin (2001,) os 

variados tipos de estudo de caso tendem a elucidar a razão pela qual uma ou várias 

decisões foram tomadas, traçadas e os resultados alcançados.   

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Bacal (2004), conflitos que ocorrem nas organizações não precisam 

significar algo destrutivo, desde que aja bom gerenciamento do processo para as 

partes envolvidas conhecerem a natureza do conflito dentro do ambiente 

organizacional,Segundo Coser (1968), afirma que o conflito é uma luta em valores e 

pretensões pelo escasso poder e recursos, onde o objetivo do oponente é 

neutralizado, magoar ou eliminar os seus rivais. Segundo Bacal (2004), há duas 

visões para a avaliação do processo de conflito, o positivo e o negativo, o lado 

negativo sugere que se mal administrado o conflito poderá atrapalhar as metas e os 

objetivos e assim afetar a organização. Já o positivo, fala sobre o aspecto 

questionador dos processos de conflito, assim dará estimulo aos membros da 

organização para colocar seus conhecimentos e habilidades, e assim contribuir para 

a inovação dos processos dentro da organização. 

Segundo Lotz e Gramms (2012), uma incompatibilidade comportamental 

ocorre quando as ações de uma pessoa não agradam as expectativas de outa, isso 

acontece porque cada pessoa vê o mundo de forma diferenciada, tem crenças 

diferentes, pontos de vistas diferentes, valores e motivos que os movem diferentes, 

para se entender o que consiste o conflito, é fundamental identificar o movimento, e 



o que leva a acontecer tal situação, para se agir em uma situação de conflito é 

necessário identificar e entender o que cada pessoa deseja, só a partir deste 

momento se poderá ver um resultado positivo sair do conflito, então com isso 

podemos entender que pode sim haver boas razões para se ter conflitos, para a 

empresa crescer mas devemos ter cuidado para não prejudicar a organização e 

suas metas e objetivos. 

Lotz e Gramms, diz que podemos abordar o conflito de outra forma, com 

resultados altamente positivos, para promover movimentos na organização, 

crescimento e mudanças, assim, aumentando e fortalecendo os resultados 

organizacionais. Tópico em desenvolvimento. 

 

 

Resultados preliminares 

Este tópico está em desenvolvimento 
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