
mercado de trabalho

Segundo um artigo publicado pelo The Wall Street Jour-
nal, nos Estados Unidos, cerca de 30% dos executivos e 
funcionários discutem com um colega de trabalho ao 

menos uma ve or m s. on itos no am iente de tra a o
ocorrem geralmente quando existem pontos de vista contrá-
rios a respeito de um determinado assunto, mas alguns fatores 
tam m odem contri uir ara o sur imento de con itos nas
organizações, tais como:

aus ncia de va ores como tica rofissiona res onsa i ida-
de, transparência e respeito
• Adversidade de visão e comportamentos entre as diferentes ge-
ra es resentes nas e ui es ue re etem em c o ue de vaores
• Guerra de egos, frustrações, inveja, medo, boicotes e fofocas 
entre os funcionários
• Estresse como decorrência de fatores como comprovação de 
resultados, falta de reconhecimento, excesso de trabalho e pres-
são de superiores

a ta de contro e emociona e dificu dade em comunicar se
de maneira positiva no ambiente de trabalho

on itos ma reso vidos entre uncion rios resu tam diretamen-
te em queda de produtividade e esta por sua vez, afeta direta-
mente a margem de lucro da empresa. 

No mundo corporativo é constante a preocupação em cor-
tar custos e torna-se fator preponderante em épocas de crise, 
como a que estamos vivendo neste momento e o aumento da 
produtividade das equipes é uma excelente estratégia para 
aumentar os lucros, e é simples mas ao mesmo tempo difícil de 
fazer, pois trata-se principalmente do desenvolvimento de limita-
ções internas dos indivíduos.
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ui o al u as dicas para solucionar con itos  
entre uncion rios

u tive um am iente ac fico manten a re a es trans-
parentes, estimule a prática da ética e dê o bom exemplo
• Desenvolva atividades que promovam atitudes de com-
paixão, perdão e gratidão
• Conheça a sua equipe, comportamentos, atitudes e 
seja um bom ouvinte.

etecte con itos ou resist ncia em rea i ar um tra a o
investigue individualmente e posteriormente com os en-
volvidos e converse de maneira tranquila, preservando o 
respeito ao próximo.
• Atue como um conciliador entre as partes, seja impar-
cial, não demonstre as suas preferências
• Promova  o desenvolvimento do comportamento das 
pessoas e autoconhecimento
• Desenvolva uma comunicação saudável, pratique fe-
edbacks positivos,  sinceros e estruturados e minimize as 
críticas, mensagens negativas,  rotular ou julgar pessoas.

con ito uando em condu ido romove ideias cres-
cimento essoa e rofissiona ue certamente render
bons frutos para todo e qualquer negócio.


