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RESUMO 

A gestão de toda organização tem papel fundamental de desenvolver políticas de 

valorização dos seus recursos intelectuais, de forma a alinhar os objetivos individuais 

aos objetivos organizacionais. Entretanto, a convivência diária no ambiente de 

trabalho gera conflitos que precisam ser administrados com o propósito de se manter 

um ambiente pacífico que vise a agradável convivência entre todos os envolvidos. É 

fato, que conflitos podem trazer benefícios à organização se avaliados com criticidade 

e profissionalismo, resultando em propostas de melhoria às práticas empresariais. 

 

INTRODUÇÃO 

As organizações são instituições sociais que congregam pessoas que 

convivem cotidianamente em função do desenvolvimento de suas atividades 

profissionais. Sendo assim, os relacionamentos interpessoais acabam gerando 

conflitos, em função das naturais divergências de opiniões e valores. 

Normalmente as empresas veem estes conflitos de forma negativa. 

Entretanto, autores como Burbridge e Burbridge (2012) alegam que a ocorrência dos 

conflitos pode ser considerada natural e necessária para promover mudanças 

benéficas para a empresa, cabendo ao gestor o papel de gerir os conflitos positivos e 

os negativos. 

Para Limongi-França (2008, p. 34) toda e qualquer organização humana é 

composta por pessoas, independente do porte, atividade ou estágio de 

desenvolvimento tecnológico, os elementos mais importantes são as pessoas. E ainda 

acrescenta, a relação homem-trabalho tem sido muito explorada desde há muito 

tempo, no que tange à produtividade, eficiência e eficácia.  

É fato, que organizações com visão empreendedora procuram formas de 

valorizar seus talentos desenvolvendo políticas que, na prática, minimizem esse 

pensamento e maximizem novas possibilidades de se atingir as metas e objetivos por 

elas propostos. 

Por outro lado, Chiavenato (2009, p. 12-13), menciona que, as organizações 

e as pessoas são dependentes para cumprir seus objetivos, tendo o papel de 

parceiras da instituição, onde há uma troca de conhecimentos e interesses. 

 

 

 



OBJETIVOS 

O estudo tem como principal objetivo verificar indicadores que favoreçam o 

bom convívio e interesses de ambas as partes, o capital intelectual e organização, 

com vistas a apostar na produtividade do negócio. Como objetivos específicos têm-

se: definir os conceitos individuais e organizacionais; abordar a importância dos tipos 

de conflitos inerentes às organizações; identificar formas de lidar com os conflitos e 

estimular a harmonia dentro do ambiente. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia é exploratória, descritiva e analítica a ser desenvolvida por 

meio de levantamento bibliográfico e de pesquisa de campo. Para a parte prática, se 

fará uso da ferramenta Pesquisa de Clima Organizacional aplicada em duas empresas 

de Marília e região, por meio de questionário com perguntas abertas e fechadas, 

entregue a diferentes níveis existentes nas organizações. Os dados coletados serão 

tabulados, analisados e expostos graficamente. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A literatura aponta que as pessoas, de maneira geral, demonstram interesse 

em cumprir os propósitos das organizações à medida que as mesmas agreguem na 

realização de seus próprios objetivos. Nessa busca, incessante e dinâmica, surgem 

acontecimentos que devem ser administrados por ambos. 

Carvalho, Nascimento e Serafim (2014, p.136-137) declaram que o trabalho é 

a principal atividade da vida do ser humano e por isso pode gerar tanto prazer quanto 

estresse, sendo o estresse algo inevitável, mas que pode ser evitado com um 

ambiente de trabalho mais humano, fruto de uma direção mais flexível que 

consequentemente promove melhores condições no meio coletivo, respeitando as 

características individuais. 

De acordo com Burbridge e Burbridge (2012), o conflito é uma situação 

natural, podendo trazer benefícios e malefícios e podem ser divididos em conflitos 

produtivos, que provocam mudanças positivas para os trabalhadores e conflitos não 

produtivos ou contraprodutivos, que causam prejuízos e impedem a colaboração. 

Esse tipo de conflito pode se dividir entre: 

 



Conflitos formais: sua resolução tem como apoio o auxílio de um 
profissional neutro, são de alta relevância e precisam da atenção do 
gestor. Conflitos informais: sua resolução também é de alta relevância 
e geralmente pode ser solucionado pelo gestor, que deve avaliar o 
melhor meio para não causar prejuízos futuros. Conflitos que não 
precisam ser gerenciados: sua resolução ocorre normalmente e de 
forma espontânea, não necessitando de relevância do gestor pois não 
interfere nos interesses da empresa. BURBRIDGE E BURBRIDGE 
(2012, p. 30-31). 
 

 Assim, considera-se que, a existência de conflito é inevitável, porém, 

ignorá-lo deixa a organização vulnerável à estagnação e, cabe aos gestores encontrar 

maneiras eficazes de administrá-lo e combatê-lo por meio de políticas de implantação 

de nova cultura, desenvolvimento e capacitação de pessoas, dentre outras. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa encontra-se em andamento, e se configura como um ensaio 

teórico, até o momento. Porém, o levantamento literário permite constatar a 

importância dos recursos intelectuais no ambiente empresarial, visto que, por meio 

deles se concretizam a realização das atividades e atingimento das metas propostas. 

É preciso, pois, atentar-se às necessidades e objetivos de ambos, visto tratar-se de 

organismos vivos, dinâmicos e propostas diferenciadas. O gerenciamento dos 

comportamentos e tarefas deve ser estrategicamente administrado. 
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