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RESUMO 

 

O presente trabalho, em sua parte teórica, aborda as causas de conflito entre as áreas 

organizacionais das empresas. Também relata as principais conseqüências do conflito e  as 

respostas dos altos executivos. Sob a ótica de vários autores, contém abordagens sobre a par-

ticipação como instrumento de cooperação e de solução de conflitos, os papéis de terceiros no 

conflito interdepartamental e como devemos lidar com o conflito nas empresas. 

 Na sua parte prática, procura identificar os antecedentes, os sintomas e as causas e 

fontes de conflitos nas áreas do Banco do Brasil e sua interrelação com a literatura existente 

sobre o tema. 

 Por último, apresenta as conclusões e recomendações do autor do trabalho e as suges-

tões dos funcionários que foram pesquisados, com vistas a melhorar o relacionamento entre as 

áreas do Banco do Brasil. 
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ABSTRACT 
 

The work below, in its speculative fraction, analyses the causes of conflict existent be-

tween the different areas of the present companies. The work also expose the main conse-

quences of the conflict and the responses of the high executives. Through several authors po-

int of view it also contains fragments about the participation of mediators, as instruments of 

cooperation and solutions of conflicts, in the interdepartamental conflict and how we must 

deal with the conflict in the companies.  

In its experimental section, tries to identify the past facts, the symptoms, the causes 

and the sources of the conflict in the areas of Banco do Brasil and the interrelation with the 

existent research about the theme. 

At last, presents the conclusions and recommendations of the author of the work and 

the suggestions of the employees that were analyzed, with the objective of improving the rela-

tions between the different areas of Banco do Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

 O Banco do Brasil, em 1996, após grave crise financeira, buscou profissionalizar sua 

Diretoria e todo o seu quadro diretivo/gerencial. Para tanto, investiu em cursos para os altos 

executivos, tendo, ainda, o Governo Federal (seu acionista controlador), nomeado diretores de 

reconhecida capacidade técnica. A Diretoria decidiu implantar uma reforma administrativa, 

dividindo a administração central em três grupos de áreas, compreendendo: 

 - Unidades de Função; 

 - Unidades Estratégicas de Negócios; 

 - Unidades de Assessoramento. 

 O que se pretendia era criar áreas específicas para atender às necessidades dos clientes, 

com o apoio das áreas de função e de assessoramento. Buscou-se evitar as áreas que tinham o 

enfoque nos produtos bancários, sem foco estratégico nos mercados e clientes. 

 A implantação do modelo logo fez surgirem graves conflitos, implícitos ou explícitos, 

entre as áreas-meio e as áreas-fim, nos quais estavam presentes as lutas pelo poder entre os 

"feudos organizacionais". 

 O que se busca, neste trabalho, é questionar a existência dos conflitos entre as áreas, 

comparar com a bibliografia existente sobre o tema e sugerir medidas para a superação desses 

conflitos. 

 O conflito entre as áreas internas da empresa causa disfunções, confusão de papéis, 

crises de autoridades, indefinições de responsabilidades, perda de focos, atitudes burocráticas, 

defensivas. Ocorrências que, em suma, representam gastos de energia e desperdício de recur-

sos. 

 Ao longo do tempo, vários autores abordaram os conflitos entre as áreas-meio e áreas-

fim nas empresas. Pfiffner e Sherwood (1965) citam como causas do conflito as divergências 

de aspirações e metas, as decisões tomadas em conjunto e a interdependência entre as áreas. 

 Já Handy (1978) observa a presença de comunicações deficientes, hostilidade e inveja 

intergrupal, fricção interpessoal, proliferação de regras, regulamentos, normas e mitos. Wal-

ton e Dutton (1978) citam como causas dos conflitos a existência da dependência mútua da 

tarefa, as assimetrias relacionadas à tarefa, a diferenciação organizacional, as ambigüidades e 

a dependência de recursos comuns. 

 Rensis Likert (1979) atribui os conflitos à especialização e às diversidades de forma-

ção e experiência dos indivíduos, acrescentando também que a luta pelo poder, o desejo do 
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êxito econômico, a necessidade de status e a exploração de terceiros não podem ser esqueci-

dos como fortes geradores de conflitos, caracterizando uma grande tendência a um aumento 

muito forte, ao invés de uma diminuição de conflitos. Enquanto Donaldson (1996) entende 

que os relacionamentos entre os membros da organização devam ser entendidos como a ver-

dadeira estrutura da organização, incluindo tanto a organização formal quanto a informal. 
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2 O PROBLEMA 

 

Após instalado o conflito, surge a indagação: 

Como fazer para que as áreas deixem apenas de considerar seus objetivos e interesses 

mais imediatos e lembrem-se de focar a sua atenção no serviço que realizam, que busquem 

agregar valor ao produto, apresentem qualidade e busquem, inequivocamente, a satisfação dos 

clientes e os objetivos do Banco do Brasil ? Seria mito ou realidade os conflitos entre as áreas 

de função e as de negócios no Banco do Brasil ? Quais são os conflitos existentes entre as 

áreas? Já foram tratados através da literatura existente? 
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3 QUESTÕES DE ESTUDO/HIPÓTESES 

 

Para responder a esses questionamentos, levantamos, inicialmente, as seguintes ques-

tões de estudo: 

 

A) Quais são as visões das pessoas que trabalham em cada área em relação às demais 

áreas? 

B) As informações e percepções das pessoas dos níveis gerencial/estratégico diferem 

das percepções das pessoas dos níveis operacional/técnico em quantum significa-

tivo? 

C) De posse dessas informações, podem ser sugeridas medidas para minimizar os 

conflitos? 

D) Os conflitos decorrem, em sua maioria, de atitudes pessoais ou são decorrentes da 

estrutura organizacional? 

E) A bibliografia existente sobre o tema dá subsídios para o estudo dos conflitos e-

xistentes na empresa ? 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
4.1 DESCRIÇÃO DO ORGANOGRAMA ANTERIOR 

 

DIBAN 

Diretoria de Crédito Geral, Captação e Serviços Bancários. 

DEFUP 

1 - Coordenação e controle da execução dos serviços de fundos e programas governamentais 

administrados e/ou operados pelo Banco. 

2 - Controle das operações especiais de interesse governamental. 

DENOC 

1 - Coordenação e controle das atividades relacionadas com a elaboração e divulgação de 

normas de crédito geral, de negócios de bancos de investimento, financeira e leasing e de 

normas de cadastro. 

2 - Avaliação das atividades de recuperação de crédito. 

DETEC 

1 - Coordenação e controle das atividades relacionadas com a análise de projetos de investi-

mentos fixos em empreendimentos industriais, agroindustriais, comerciais e de prestação de 

serviços, com o desenvolvimento de estudos setoriais e com o suporte técnico a negócios de 

leasing financeiro. 

2 - Coordenação e controle das atividades relacionadas com a programação orçamentária de 

recursos. 

GEBAN 

1 - Gerência dos produtos financeiros, serviços bancários e atividades relacionadas com a 

prestação de serviços ao Tesouro Nacional, entidades de administração pública e clientes es-

peciais. 

2 - Coordenação das ações direcionadas para melhoria de atendimento ao público. 

GECAR 

Administração dos produtos e serviços relacionados com o negócio cartão de crédito. 

GENEB 

Gerência dos negócios e repasses do sistema BNDES. 
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GESEG 

Gerência das atividades de corretora de seguros, de previdência privada e de administração de 

bens. 

GABIN 

1 - Auxílio ao diretor no exercício da administração global da Diretoria, em seu relacionamen-

to interno e externo, prestando-lhe apoio pessoal. 

2 - Análise e condução de operações de crédito geral com negócios, de negócios com clientes 

especiais, de banco de investimento, financeira e leasing, de cartão de crédito, corretagem de 

seguros, turismo e administração de bens. 

 

DIFIN 

Diretoria de Finanças. 

COGER 

1 - Desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia contábil do Banco e suas subsidiárias 

integrais no país e controle da sua aplicação. 

2 – Estruturação, elaboração e análise das demonstrações financeiras efetuadas pelas agências 

e subsidiárias no exterior. 

DEAFI 

1 - Opinar sobre a fixação de encargos financeiros. 

2 - Avaliação do desempenho financeiro do Banco e suas subsidiárias no país. 

DEATI 

Coordenação e controle dos serviços relativos às ações de emissão do Banco e dos serviços de 

tesouraria. 

DECOL 

1 - Gerenciamento da liquidez do Banco e de suas subsidiárias no país. 

2 - Gerenciamento do fluxo de caixa e da conta reservas bancárias. 

GEROF 

Gerência das operações do Banco no mercado aberto, da carteira de títulos públicos e priva-

dos do Banco e das atividades de controle e custódia de títulos. 

GABIN 

Auxílio ao diretor no exercício da administração global da área. 
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DIRUR 

Diretoria de Crédito Rural. 

DEAPE 

Controle e gerência das atividades relacionadas com as operações de preços mínimos, esto-

ques reguladores oficiais, movimentação e comercialização dos produtos agropecuários. 

DETER 

1 - Coordenação e controle das atividades relacionadas com a elaboração e divulgação de 

normas de crédito rural, inclusive Proagro. 

2 - Coordenação e controle das atividades relacionadas com os assuntos fundiários. 

GCOOP 

1 - Coordenação e controle das atividades relacionadas com a elaboração e divulgação de 

normas de crédito cooperativo e de convênios. 

2 - Gerência das atividades relativas ao desenvolvimento do cooperativismo e ao incremento 

dos negócios com o segmento cooperativista. 

GABIN 

1 - Auxílio ao diretor, no exercício da administração global da DIRUR, em seu relacionamen-

to interno e externo, prestando-lhe apoio pessoal. 

2 - Elaboração do PAA do orçamento das aplicações e acompanhamento de sua execução. 

 

DIREC 

Diretoria de Recursos Humanos. 

DEASP 

Coordenação e controle dos serviços e programas assistenciais relativos à saúde, ao bem-estar 

e à economia do funcionalismo, inclusive aposentados, respectivos dependentes e pensionis-

tas, bem como dos assuntos referentes à disciplina. 

DESED 

Coordenação e controle dos serviços relativos ao recrutamento, à seleção, ao treinamento, ao 

desenvolvimento, à capacitação e à avaliação do desempenho pessoal. 
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FUNCI 

Coordenação e controle dos assuntos relativos a cargos, carreiras, salários, relações trabalhis-

tas e sindicais, admissões, comissionamentos e movimentação de pessoal, afastamentos, pro-

moções e registros funcionais. 

GABIN 

1 - Auxílio ao diretor, no exercício da administração global da Diretoria e em seu relaciona-

mento interno o externo, prestando-lhe apoio pessoal. 

2 - Coordenação da formulação e da implementação das políticas e diretrizes da Diretoria. 

 

DITEC 

Diretoria de Recursos Tecnológicos e Materiais. 

DEMAS 

Coordenação e controle do processo de compras e do suprimento de materiais e equipamen-

tos, da contratação de serviços e dos serviços relativos a transporte e alimentação de funcioná-

rios. 

DEPAD 

1 - Coordenação e controle da rede de dependências no país. 

2 - Coordenação e controle da produção dos serviços de atendimento, de suporte ao atendi-

mento, do processamento de serviços e dados e da rede de comunicação de dados. 

DEPIN 

1 - Coordenação e controle das atividades relativas a projetos de arquitetura e de engenharia. 

2 - Realização de obras, avaliações, manutenções prediais e eletromecânicas. 

DEPRE 

Planejamento, normatização, coordenação e controle dos serviços de segurança e prevenção 

do conglomerado Banco do Brasil. 

DESIS 

Coordenação e controle dos serviços de organização, sistemas e métodos. 

GABIN 

Auxílio ao diretor no exercício da administração da área. 
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DIRIN 

Diretoria da Área Internacional. 

DETIN 

1 - Acompanhamento e avaliação das dependências externas. 

2 - Estudos econômicos e participações internacionais. 

GECAM 

1 - Gerenciamento de ações negociais de câmbio no país. 

2 - Promoção de atividades negociais. 

GECEX 

1 - Controle do Proex. 

2 - Operações de financiamento a exportações. 

GEPOR 

1 - Administração do portfólio de longo prazo. 

2 - Administração do portfólio de câmbio. 

GEREX 

1 – Treasury. 

2 - Relacionamento com banqueiros 

GABIN 

1 - Assuntos administrativos e de pesquisa e lançamento de produtos. 

2 - Coordenação da área. 
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4.2 ORGANOGRAMA ATUAL 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 
 

5.1 INTRÓITO 

 

“O distanciamento entre a forma como se deveria viver e a forma como se vive é tão 

grande que um homem que negligencie o que é realmente feito aprende o caminho da 

autodestruição, e não o da auto-preservação”, disse Maquiavel, em defesa de seu tratado sobre 

a Realpolitik (Citado por Handy, 1978). 

 Segundo Handy (1978), existem diferenças fundamentais entre o que se pretende e o 

que se alcança. Essa diferença está presente em todas as relações políticas e pessoais, e, como 

a organização é um ambiente formado por pessoas com objetivos e projetos de futuro diferen-

tes, é natural que tais diferenças gerem conseqüências. 

 As diferenças pessoais e grupais refletem-se nas relações estabelecidas, quer sejam de 

disputa ou cooperação. O manejo dessas diferenças e a solução dos problemas que elas geram 

é a maior preocupação das gerências. 

 A compreensão da natureza das diferenças, de quando essas diferenças são benéficas e 

quando são destrutivas, a consciência de possíveis fontes de conflito e das estratégias para se 

manejar tal conflito, a capacidade para se estabelecer a distinção entre táticas políticas e as 

diferenças subjacentes são, todos esses, fatores essenciais à administração eficiente das orga-

nizações e, até como sugere Maquiavel, “à sobrevivência individual.” 

 O desenvolvimento de técnicas e teorias capazes de identificar e responder os proble-

mas e as questões que envolvam os conflitos está longe de ser algo genérico e conclusivo, 

pois na verdade os conflitos nunca deixarão de estar presentes em um ambiente onde coabi-

tem pessoas e interesses, sendo o gerenciamento do comportamento apenas um instrumento 

de monitoração e manipulação do conflito. 

Wringley Jr. (1998) afirma que “quando duas pessoas, num negócio, sempre concor-

dam, uma delas é desnecessária”. Segundo Robbins (1998), o conflito possui tanto o lado ne-

gativo quanto o positivo, dependendo do tipo de visão que se tem em relação a ele, que pode 

ser de três tipos: visão tradicional, visão de relações humanas e visão interacionista. 

Visão Tradicional: baseada no comportamento grupal, estudado nos anos 30 e 40, 

classifica o conflito como decorrente de disfunções na comunicação, falta de abertura 

e confiança entre as pessoas e falta de sensibilidade das chefias ao avaliarem as neces-

sidades e aspirações de seus subordinados. Apesar de ultrapassada, muitas organiza-

ções ainda avaliam suas situações de conflito com base nesta visão. Esta abordagem 
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avalia o conflito negativamente, associando-o à violência, disfunção e irracionalidade. 

Através desta visão, todo e qualquer conflito deve ser evitado, devendo dirigir-se toda 

atenção às causas do conflito, corrigindo-as para melhorar o desempenho da organiza-

ção. 

Visão de Relações Humanas: a escola de relações humanas defende a aceitação do 

conflito como algo inevitável, sendo sua ocorrência natural em todos os grupos e or-

ganizações. Esta visão mostrou-se predominante no entendimento dos conflitos duran-

te as décadas de 40 até meados dos anos 70.  

Visão Interacionista: esta visão estimula o conflito, pois compreende que um grupo 

harmonioso, calmo, tranqüilo e cooperativo tende a tornar-se apático, estático, acomo-

dado e não responder às necessidades da organização de mudança e inovação. As lide-

ranças são incentivadas a manterem um nível mínimo e constante de conflito, buscan-

do o grupo constantemente dinâmico, criativo, produtivo, autocrítico e viável.  

 Assim, vemos que o conflito pode ser benéfico, se identificado, monitorado e dirigido. 

Por outro lado, a solução ou interrupção do conflito pode causar efeitos mais danosos que 

suas implicações naturais. 

 

5.2 A NATUREZA DAS DIFERENÇAS 

 

Talvez seja inconcebível um mundo sem diferenças. À medida que nos socializamos, 

percebemos que nada é padronizado e que a natureza evolutiva do ser humano baseia-se nas 

diferenças. Precisamos explorar nossas diferenças, e não deplorá-las. Para tanto, temos pri-

meiro de estabelecer uma “diferenciação” entre as diferenças. Nas organizações, podemos 

distinguir, de forma útil, três manifestações de diferença: 

 

5.2.1 Discussão 

 

Pelo estudo de grupos, sabemos que um número maior de cabeças produz idéias me-

lhores, se estas forem discutidas. A experiência cotidiana confirma que a expressão de opini-

ões e pontos de vista diversos geralmente ajuda a se chegar a uma solução melhor. Em princí-

pio, a discussão e a solução de diferenças através do debate deve ser encorajada, desde que, é 

claro, este seja baseado na lógica e na propensão mútua a se encontrar um ponto de congruên-

cia, sem isso o debate acabaria se tornando enfadonho e desgastante, sendo, possivelmente, 

fonte de mais conflitos. 
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5.2.2 Competição 

 

A competição também pode ser produtiva ou prejudicial. Três de seus principais efei-

tos são: 

a) A competição estabelece padrões:  

 Uma das mais difíceis tarefas para qualquer gerente, em qualquer nível, é estabelecer 

padrões adequados de produção, custos, esforço, eficiência. É necessária uma base de compa-

ração. Sem competição, muitas vezes as únicas bases disponíveis são cifras e valores do ano 

anterior. 

b) A competição estimula e canaliza energias: 

 É a partir dela que os membros passam a se identificar mais intimamente com o grupo, 

esquecem suas diferenças individuais e aceitam um objetivo comum. O clima do grupo torna-

se mais centrado na tarefa, com menos preocupação com as necessidades psicológicas do in-

divíduo. O grupo torna-se mais centrado e muito mais estruturado, passa a exigir de seus 

membros menos lealdade e apoio e mais atividade em prol de um objetivo específico. Pelz 

(1967) observou que o conflito torna as pessoas mais criativas, tirando-as de uma rotina con-

fortável e colocando-as em situações de estímulo, fazendo-as pensar de outras formas sobre as 

mesmas questões, encontrando novos caminhos. 

A competição confere uma sensação comum de objetivo ao grupo, fato que ajuda a ca-

nalizar energias do grupo numa direção comum e pode alterar seu contrato psicológico, au-

mentando a importância do grupo e da tarefa e, assim, liberando, no total, mais esforço e e-

nergia. 

c) A competição classifica: 

 Talvez seja esta a característica mais óbvia da competição.  

A competição distingue o melhor do pior, mas nem sempre é esta a sua característica 

mais útil. Em muitas organizações, como, por exemplo, nas culturas baseadas nos papéis, é 

mais importante que todos estejam à altura de um determinado padrão do que alguns serem 

melhores que outros. 
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5.2.3 Conflito 

 

A terceira manifestação é o conflito, tema principal de nosso trabalho. 

As causas de conflito 

Antecedentes ao conflito e colaboração entre unidades organizacionais 

 Na visão de Walton e Dutton (1969), podemos descrever nove principais tipos de an-

tecedentes ao conflito e colaboração entre unidades: dependência mútua, assimetria, recom-

pensas, diferenciação organizacional, insatisfação no papel organizacional, ambigüidades, 

recursos comuns, obstáculos à comunicação e traços e habilidades pessoais. 

 A dependência mútua da tarefa é a variável-chave no conflito. De acordo com Miller 

(1959), quanto mais o desempenho de uma unidade depende de outras, maior a probabilidade 

de o sistema funcionar sem controles externos.1 No entanto, Dutton e Walton (l966) indicam 

que a interdependência proporciona incentivo, mas apresenta uma ocasião para o aparecimen-

to dos conflitos.2  

 Assimetrias relacionadas à tarefa: a interdependência simétrica e os padrões simétricos 

de iniciação (de relacionamentos) entre as unidades promovem a colaboração; a interdepen-

dência assimétrica leva ao conflito. Num estudo de Dalton (1959), o grupo de staff tinha de 

entender os problemas do grupo de linha, conviver com eles, promover suas idéias e justificar 

a sua existência, mas as exigências não eram recíprocas. Segundo Seiler (1963), o conflito 

também é produzido na diferenciação do status. Ele estudou uma organização em que se con-

cordava que a pesquisa tinha mais prestígio do que a engenharia e esta, mais que a produção. 

Quando se seguia este ordenamento, ele era aceito. Contudo, no caso de um grupo de enge-

nharia (baixo status) precisar dirigir um grupo de pesquisa (alto status), para realizar teste de 

rotina, ocorria um colapso entre os relacionamentos.3 Para Zald (1962), uma proposta de equi-

líbrio de poder, levando em consideração os efeitos do poder relativo, pode mensurar o confli-

                                                             
1 E. J. Miller, Technology, Territory and Time. Human Relations, 12: 243-272, l959. 

 
2 R. E. Walton, J. M. Dutton e H. G. Fitch. A Study of Conflict in the Process, Structure, and Attitudes of Lateral 

Relationships. In Habersthoh and Rubenstein (eds), Some Theories of Organization. Revised edition: 444-465. 

Homewood, Illinois: Irwin (1966). 

 
3 J. A . Seiler. Diagnosing Interdepartmental Conflict. Harvard Business Review, 41 (setembro-outubro): 121-

132 (1963). 
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to entre as unidades que são incapazes de controlar a situação e aquelas percebidas como de-

tentoras do controle.4 

 Critérios de desempenho e recompensas: o conflito aparece quando uma das unidades 

tem responsabilidade por apenas um lado de algum dilema nas tarefas. Dutton e Walton 

(1966) observaram que a produção prefere lotes de produções grandes que conflitavam com a 

área de vendas, que deseja entrega rápida aos bons clientes. Dalton (1959) observou que as 

unidades de staff estavam fortemente comprometidas com o sistema de regras, enquanto que o 

pessoal de linha acreditava que poderiam ser mais eficazes através de maior flexibilidade, 

ignorando violações disciplinares e de segurança5. Landsberger (1961) postulou vários dile-

mas básicos: flexibilidade x estabilidade, critérios de desempenho a curto prazo x longo pra-

zo, ênfase sobre resultados mensuráveis x atenção a resultados intangíveis, maximização das 

metas organizacionais x resposta a outras necessidades de sociedade.6 Concluindo, o sistema 

de recompensas pode aguçar ou diminuir o seu efeito divisivo: quanto mais o sistema de ava-

liação focar o desempenho separado de cada unidade em vez do desempenho combinado, 

maior será o conflito decorrente. 

 Diferenciação organizacional: Litwak (1961) postulou que tarefas uniformes exigem 

tipo burocrático de organização, enquanto que tarefas não uniformes exigem organização de 

relações humanas. Como as organizações de grande porte precisam lidar com os dois tipos de 

tarefas, Litwak considera as inclusões destas formas contraditórias como uma fonte de confli-

to organizacional.7 Lawrence e Lorsch (1967 ), citados por Walton e Dutton (1966), frisaram 

os efeitos da diferenciação e suas diferenças internas significativas: "... tais unidades podem 

diferir uma das outras em: (a) grau de estrutura (isto é, a rigidez das regras, o estreitamento da 

amplitude de controle, a freqüência e a especificidade da avaliação de desempenho) e a orien-

tação de seus membros a respeito: (b) ambientes, tais como novo conhecimento científico x 

problemas do cliente e oportunidades de mercado x custos de matérias primas e processamen-

                                                             
4 M. N. Zald. Power Balance and Staff Conflict in Correctional Institutions. Administrative Science Quarterly, 7: 

22-49 (1962). 

 
5 M. Dalton. Men who Manage. New York: Wiley (1959). 
6 H. A . Landsberger. The Horizontal Dimension in a Bureaucracy. Administrative Science Quarterly, 6: 298-333 

(l961). 
7 E. Litwak. Models of Bureaucracy which Permit Conflict. American Journal of Sociology, 67: 177-184 (1961). 



 21

to; (c) tempo, tal como a perspectiva de tempo do planejamento; e (d) outra pessoas, tais co-

mo a abertura e a permissividade dos relacionamentos interpessoais.8 

 Insatisfação com o papel organizacional: a insatisfação com o papel organizacional 

pode ser uma fonte de conflito. O bloqueio das aspirações de status por agentes de compras 

(Strauss, l962)9 e por membros do staff (Dalton, 1959) leva a se conflitar com outras unida-

des, por se achar que não recebeu reconhecimento e oportunidades de progresso. White (l961) 

afirmou que os membros podem achar que o crescimento de suas unidades e de seu status 

externo não atende às suas necessidades, podem mudar de unidade ou se retirar de contatos 

que mostrem a sua falta de status.10 Argyris (1964) e Dalton (1959) argumentaram "...que a 

insatisfação e o conflito a respeito do papel organizacional surgiram quando uma unidade com 

o mesmo ou ainda com menos status do que outra determinava os padrões de desempenho 

para esta última." Sempre que há insatisfação, ambigüidades aumentam a probabilidade do 

conflito.11 Landsberger (1961) frisou que a unidade insatisfeita tende a desenvolver manobras 

ofensivas para melhorar seu posicionamento induzindo as outras unidades a reagirem com 

manobras defensivas. 

 Ambigüidades: a dificuldade de se distribuir o mérito ou a culpa entre duas unidades 

aumenta a probabilidade de conflito. Dalton (1959) atribuiu parte do conflito staff-linha por 

ser difícil avaliar as contribuições de cada unidade para um determinado melhoramento. Da 

mesma forma, Dutton e Walton (1966) relataram disputas entre unidades de produção e ven-

das quando não se podia determinar qual dos dois departamentos cometia um erro. Zald 

(1962) vê que a baixa rotinização e a incerteza dos meios em relação às metas aumentam o 

potencial de conflito. A ambigüidade nos critérios para avaliar o desempenho de uma unidade 

pode também criar tensões, frustrações e conflitos, segundo Khan, Wolfe e outros (1964).12 

                                                             
8 P. R. Lawrence e J. W. Lorsch. Organization and Environment. Boston: Division of Research, Graduate 

Schoool of Business Administration, Harvard University (1967a). Differentiation and Integration in Complex 

Organizations. Administrative Science Quarterly, 12: 1-47 (1967b). 
9 G. Strauss. Tactics of Lateral Relationship: the Purchasing Agent. Administrative Science Quarterly, 7: 161-

186 (1962). Work-flow Frictions, Interfunctional Rivalry, and Professionalism: a Case Study of Purchasing 

Agents. Human Organization, 23 : 137-149 (1964). 
10 J . White. Management Conflict and Social Structure. American Journal of Sociology, 67: 185-191 (1961). 
11 Chris Argyris. Integrating the Individual and the Organization. New York: Wiley (1964). 
12 R. L. Kahn, D. M. Wolfe, R. P. Quinn, J. D. Snoek e R. ª Rosenthal. Organizational Stress: Studies in Role 

Conflict and Ambiguity. New York: Wiley (1964). 
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 Dependência de recursos comuns: dois departamentos dependem de fontes de recursos 

escassos na empresa, tais como espaços físicos, equipamentos, mão-de-obra, capital de opera-

ção, serviços de staff e outros serviços centralizados.  

 Obstáculos na comunicação: Strauss (1964) observou que as diferenças de treinamento 

entre agentes de compras e engenheiros contribuíam para os seus conflitos. Miller (1959) a-

firmou que, quanto menos os departamentos conhecerem o trabalho de cada um, menor será a 

colaboração. Cozer (1956) argumentou que uma estratégia acomodativa por parte de uma uni-

dade depende especialmente do conhecimento que esta possui a respeito do poder de outra 

unidade. 

 Habilidades e traços pessoais: segundo Walton e Makersie (1965), certos atributos da 

personalidade (alto autoritarismo, alto dogmatismo e baixa estimação própria) aumentam a 

conduta conflitiva. Dalton (1959) e Thompson (1960) descobriram que semelhanças pessoais 

com relação à experiência, a valores, à educação e à conduta social diminuem a probabilidade 

de colaboração entre pessoas e suas respectivas unidades.13 Seiler (1963) observou que "... em 

determinada firma o manejo construtivo das diferenças interdepartamentais ocorria, em parte, 

porque os membros de cada departamento estavam socialmente satisfeitos com seus compa-

nheiros de trabalho, possuíam um grande interesse em suas tarefas e boas oportunidades de 

promoção, e não se encontravam em conflitos uns com os outros." 

 

 5.2.4 Sintomas de conflito 

 

 Antes de examinarmos as causas dos conflitos, temos de reconhecer os sintomas. 

 Os sintomas do conflito organizacional, segundo Handy (1978), e suas manifestações 

de superfície são: 

1 – Comunicações deficientes lateral ou verticalmente, quando as decisões são toma-

das a partir de informação errada. 

2 – Hostilidade e inveja grupal. São evidenciadas em afirmações equivocadas, provi-

das de julgamentos de valor, preconceitos e raiva, que em nada acrescentam ou 

trazem soluções, sendo afirmações totalmente dispensáveis. 

                                                             
13 J. D. Thompson. Organizational Management of Conflict. Administrative Science Quarterly, 4: 389-409 

(1960). 
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3 – Fricção interpessoal. As relações entre indivíduos, geralmente em grupos diferen-

tes, deterioram-se, passando a uma formalidade gelada ou à discussão. Os pro-

blemas parecem polarizar-se em torno de pessoas e personalidades. 

4 – Escalada de arbitragem. Um número cada vez maior de conflitos intergrupais é 

passado à instância superior para a arbitragem. 

5 – Proliferação de regras e regulamentos, normas e mitos. Torna-se cada vez mais di-

fícil fazer algumas coisas sem desdenhar inteiramente os regulamentos de alguém, 

a forma estabelecida de alguém fazer as coisas, as ficções particulares de alguém. 

6 – Moral baixa do tipo expresso por frustração diante da ineficiência. É importante 

ressaltar que a maior parte das frustrações, sob condições de conflito, é dirigida 

aos níveis mais altos da organização. 

 

5.2.5 Causas de conflito 

 

 As causas de conflito foram catalogadas e categorizadas de várias formas. Segundo 

Handy (1978), discussão frustrada e competição crescente podem ser as causas imediatas, mas 

todas essas causas partem de dois problemas subjacentes e fundamentais: 

I - Objetivos e Ideologias – Quando dois ou mais grupos interagem com metas divergentes, 

conjuntos, prioridades ou padrões diferentes. Quanto mais alto for o grau de interdependência 

das unidades, mais crucial torna-se o relacionamento de seus objetivos e ideologias. Ideologia 

é um conjunto de crenças acerca da forma de comportamento, padrões e valores. 

II - Território - grande parte do comportamento de luta no animal é motivado pelo território, 

pelo desejo de possuir, adquirir ou preservar o território e os direitos territoriais. 

 O território psicológico de um indivíduo é sua esfera de influência. Território é apenas 

uma metáfora, uma analogia, mas, como tal, é muito útil. Consideraremos alguns outros as-

pectos do território: 

a) A posse do território é conferida, em parte por documentos, mas, em parte, pelo pre-

cedente, pela ocupação de um lugar vazio ou pela apresentação de uma reivindicação. 

b) Os limites do território são marcados de várias formas. Fisicamente, por meios de di-

visórias, escritórios, prédios separados. Em termos de procedimentos, através da par-

ticipação como membro de comitês, listas de circulação. Socialmente, através de 

grupos convidados para jantares, grupinhos informais, redes e outros sinais de status. 

 Segundo Newman (1980), existem cinco fontes típicas de conflitos: competição por 

recursos escassos, conflitos deliberadamente criados, conflitos que surgem de diferenças das 
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características do trabalho, valores e objetivos pessoais divergentes e organização ambígua, 

conforme a seguir: 

 • Competição por recursos escassos: normalmente, a busca por recursos de várias par-

tes da empresa é bastante superior aos recursos disponíveis. À época do orçamento, normal-

mente anuais ou plurianuais, a alocação dos recursos torna-se o ponto focal para o conflito. 

Além do capital, podem existir conflitos pela capacidade de marketing da empresa, pelo uso 

dos recursos tecnológicos, por mais treinamento e, principalmente, pela alocação de pessoas. 

Os administradores devotam esforços de planejamento e controle para buscar alocações efici-

entes e, se uma empresa aloca recursos para um grupo de empregados ou área da empresa, ela, 

de fato, endossa as atividades do grupo e lhes assegura a continuidade nos programas futuros 

da empresa. 

 • Conflitos deliberadamente criados: as fontes de conflitos criadas deliberadamente com 

freqüencia têm o propósito de assegurar atenção adequada a um aspecto de uma operação que 

os administradores, por alguma razão, negligenciam. As tarefas de assessoria geralmente têm 

essa característica. O assessor preocupa-se com o aspecto que lhe foi incumbido supervisionar 

ou desenvolver, ao passo que o administrador preocupa-se com todos os aspectos envolvidos na 

produção ou no gerenciamento da empresa. Esse conflito pode ser potencializado, por exemplo, 

quando o assessor é jovem, arrogante e recém-formado e o administrador de linha é um indiví-

duo que subiu por meio das fileiras de posições e reage mais intuitivamente que analiticamente. 

Também ocorre o conflito quando vários assessores ou áreas de assessoria fazem exigências ao 

mesmo administrador - pessoal, qualidade, custos, relações públicas, segurança etc. O objetivo 

final é, a partir do conflito, obter um resultado global melhor equilibrado. 

 • Conflitos que surgem de diferenças das características do trabalho: cada tipo de tra-

balho tem a sua própria tecnologia, e a busca de sua especialização pode tornar o trabalho 

mais difícil para as pessoas de áreas relacionadas. O conflito entre produção e marketing, por 

exemplo, é causado pela vontade de a produção desejar lidar com longos prazos, produtos 

padronizados, variedades limitadas, enquanto que o marketing deseja obter maior variedade 

de produtos, mudanças rápidas, adaptações para atender aos desejos dos clientes. Para se al-

cançarem as metas globais da organização, algumas áreas precisam abrir mão de práticas que 

são ótimas apenas quando consideradas isoladamente.  

 • Valores e objetivos pessoais divergentes: Os valores pessoais são distintos. Por exem-

plo: um pesquisador dá alto valor à verdade científica, espera semanas ou meses para uma res-

posta e pensa que as outras pessoas devem agir e pensar como ele. Por outro lado, um trabalha-

dor da produção prefere lidar com o conhecido, com o senso prático e intuitivo do que é certo. 
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Nos órgãos governamentais, por exemplo, podem concordar ou estar em conflitos pessoas que 

defendem uma causa (bóias-frias, direitos iguais para as mulheres etc.) com outras que seguem 

à risca as leis estabelecidas, ou com outras que dão ênfase ao eleitorado ou ao líder do partido. 

Também duas pessoas que procuram a mesma função estão num claro conflito. Muitas vezes as 

pessoas disputam agressivamente em busca de reconhecimento ou status. 

 • Organização ambígua: é a falta de concordância sobre quem deve fazer o quê. Citado 

por Warren (1981, págs. 194 e 195) o seguinte exemplo: "... em uma empresa, o presidente 

achava que a função do controller era estabelecer registros precisos de contabilidade, compa-

rar as despesas reais com o orçamento e apontar os desvios a todos os executivos envolvidos. 

O controller, por sua vez, achava que sua função era pressionar os executivos para que estes 

evitassem suplantar o orçamento e que devia relatar ao presidente apenas os desvios sem so-

lução. Um assessor de pesquisa operacional recém-nomeado achava que a tarefa do controller 

era apenas manter os registros de contabilidade e fazer com que as informações contábeis 

estivessem disponíveis para os pedidos dos outros executivos. A má vontade que se originou 

desta ambigüidade dos papéis durou bem mais do que os três meses necessários para que se 

chegasse a um acordo formal." E ele conclui afirmando que, quanto mais dinâmica a organi-

zação, maior a probabilidade de que surjam conflitos por ambigüidade organizacional. 

 Segundo Motta (1995), existe uma aceitação de que o conflito é inerente e inevitável nas 

organizações modernas e que pode contribuir para o progresso organizacional. Ele cita que a 

visão formal e burocrática da organização via o conflito como disfuncional, enquanto que a 

visão hierárquica defende a repressão aos conflitos. Ele ressalta ainda que o movimento de rela-

ções humanas procurou formas de definir e de usar positivamente os conflitos organizacionais. 

 

5.2.6 Prevenção dos conflitos intergrupais   

 

 O relacionamento entre unidades pode ser uma fonte de conflito mas também pode ser 

objeto de controle pelos participantes, segundo Walton e Dutton (1966). Lawrence e Lorsch 

(1967) descobriram três fatores que promoviam a resolução eficaz do conflito interdeparta-

mental. Primeiro, onde existe uma pessoa ou uma unidade coordenadora separada, ela será 

mais eficaz se seu grau de estrutura e sua orientação em relação a objetivos, tempo e relações 

interpessoais for de caráter intermediário, com respeito aos daquelas unidades que se pretende 

coordenar. Segundo, se o pessoal da unidade coordenadora possuir uma influência relativa-

mente alta, baseada na sua aparente capacidade técnica, e se eles forem avaliados e recompen-

sados com base em medidas de desempenho coletivo envolvendo as atividades dos vários 
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departamentos. Terceiro, quando os executivos enfrentarem as suas diferenças abertamente, 

em vez de suavizá-las ou solucioná-las através de decisão de força.  

 Segundo Hersey e Blanchard (1986),  

... a administração deveria enfatizar mais as contribuições para o objetivo ge-

ral que a consecução dos objetivos dos subgrupos. Em segundo lugar, deve ser feito 

um esforço no sentido de aumentar a freqüência das comunicações e interações entre 

os grupos e desenvolver um sistema de recompensa dos grupos que se ajudam entre si. 

Em terceiro lugar, na medida do possível, os indivíduos deveriam ter oportunidade de 

trabalhar em várias áreas, a fim de ampliar sua base de empatia e compreensão dos 

problemas intergrupais.  

 De acordo com Blake, Shepard e Mouton,14 citados por Hersey e Blanchard, há três 

atitudes ou posições básicas que as pessoas podem adotar em relação aos conflitos intergru-

pais: o conflito é inevitável, o acordo é impossível; o conflito não é inevitável, mas o acordo é 

impossível; embora haja conflito, o acordo é possível. Hersey e Blanchard (l986, págs. 356 e 

357) citam que essas atitudes permitem prever o comportamento, dependendo do grau de im-

portância ou valor que se atribui ao conflito.  

Quando as pessoas pensam que o conflito é inevitável, e o acordo, impossível, 

seu comportamento variará desde a passividade até a extrema atividade. Se a impor-

tância for baixa, tenderão a ser passivas e dispostas a deixar que a sorte decida (co-

mo numa aposta de cara ou coroa) o conflito. Se a importância dada for moderada, 

deixarão que o conflito seja decidido por um julgamento de terceiros. E, finalmente, 

se a importância for alta, empenhar-se-ão ativamente num confronto de ganha ou 

perde, ou de luta pelo poder. 

 Se as pessoas acharem que o conflito não é inevitável, mas, quando ocorre, é 

impossível um acordo, serão passivas e indiferentes, se a importância dada for baixa. 

Caso seu interesse seja moderado, procurarão isolar-se de tal situação de conflito. Se 

a importância ou o interesse for alto e os indivíduos sentirem-se ativamente envolvi-

dos, acabarão retirando-se. 

 As pessoas que pensam que, embora haja conflito, é possível um acordo, serão 

passivas e tentarão aplainar a situação, se seu interesse for baixo. Se o interesse for 

                                                             
14 Robert R. Blake, Herbert Shepard e Jane S. Mouton, Managing Intergroup Conflict in Industry (Houston: Gulf 

Publishing Co., 1964). 
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moderado, tentarão alguma forma de negociação. Se o interesse for alto, empenhar-

se-ão ativamente na solução do problema. 

 

5.3 CONSEQÜÊNCIAS DO CONFLITO ENTRE UNIDADES 

 

 As características manifestas do conflito entre unidades incluem: uma orientação com-

petitiva, negociação e restrições na informação, padrões de interação inflexíveis e sentimentos 

antagônicos. Para alguns, competição é fator de motivação, para outros, constitui uma grande 

ameaça. 

 Crozier (1961) relatou que certos executivos não são capazes de contra-atacar numa 

situação de conflito e reagem alienando-se em seu trabalho. Seiler (1963) postulou que a esta-

bilidade social interna, o grau em que os valores são compartilhados pelas unidades e uma 

hierarquia legítima de autoridade entre unidades são fatores importantes que determinam se 

uma orientação competitiva resultará ou não em conflito destrutivo. 

 Segundo Walton e Dutton (1966), parece razoável estimar que, quanto mais importan-

te for a interdependência, mais prejudicial será a restrição de informação entre unidades. 

 Ainda segundo Walton e Dutton (1966), as relações conflitivas envolvem o estabele-

cimento de estereótipos e incluem atitudes de pouca amizade, pouca confiança e pouco respei-

to. Tais atitudes afetam diretamente o desempenho. Dalton (1959) reportou que os executivos 

de staff sentem-se abalados quando é necessário entrar em conflito que requeira deles o uso de 

habilidades tanto interpessoais como acadêmicas. 

 Um subproduto positivo da rivalidade interdepartamental é a maior coesão da unidade. 

A competição pode servir também como mecanismo de treinamento e, no caso de altos execu-

tivos em potencial, podem ser desenvolvidas habilidades de negociação e de formulação de 

política, assim como tolerância a respeito de conflitos inevitáveis. 

 Alguns dos relacionamentos postulados entre atributos de uma situação conflitiva e 

suas conseqüências sobre o desempenho total da organização, segundo Walton e Dutton 

(1966), podem ser visualizados no quadro a seguir. 

 
 



 28

Atributos e conseqüências dos conflitos 

 

ATRIBUTOS DE RELAÇÕES LATE-

RAIS CONFLITANTES 

CONSEQÜÊNCIAS ILUSTRATIVAS 

Competição em geral Motiva ou enfraquece 

Proporciona controle e equilíbrio 

Encobrimento e distorção Diminui a estabilidade no sistema 

Contatos entre unidades canalizadas Acentua a estabilidade no sistema 

Rigidez, formalidade nos procedimen-

tos de decisão 

Acentua a estabilidade no sistema 

Diminui a capacidade de adaptações a 

mudanças 

Recorrência aos superiores para tomar 

decisões 

Proporciona mais contatos para os su-

periores 

Pode aumentar ou diminuir a qualidade 

das decisões 

Baixa taxa de interação entre unidades Prejudica a coordenação e a implemen-

tação das tarefas 

Baixa confiança, suspeita, hostilidade Tensão psicológica e rotação de pes-

soal ou diminuição do desempenho 

individual 

  

 

 Quando dois ou mais grupos concorrem entre si, podem ser observados diversos fato-

res de estudo, como produtividade, satisfação dos integrantes, desenvolvimento individual e 

grupal, dentre outros, como mostra Bowditch (1990) no seguinte quadro: 
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Conseqüências observáveis da competição intergrupal 

Dentro de grupos Concorrentes Entre grupos concorrentes 

1. Os grupos tornam-se mais coesos. 

2. As normas do grupo tendem a exigir 

mais lealdade de seus membros, a 

dissidência não é tolerada. 

3. O clima no grupo torna-se muito em-

presarial: as necessidades de traba-

lho aumentam e as necessidades 

sociais são abandonadas. 

4. Os membros do grupo toleram uma 

liderança mais autocrática, voltada 

para o trabalho, em contraste com 

uma liderança democrática. 

5. A estrutura do grupo torna-se apa-

rente, os papéis são mais formais. 

1. Cada grupo percebe o outro como 

um inimigo, não como um grupo 

neutro. 

2. Cada grupo vê o melhor em si e o 

pior nos outros grupos: ocorrem o 

“pensamento grupal” e outros este-

reótipos negativos. 

3. A hostilidade aumenta, ao passo que 

a comunicação diminui. 

4. Quando os grupos concorrentes são 

forçados a interagir, os membros de 

cada grupo prestam atenção ao pró-

prio porta-voz, mas não ao dos ou-

tros. 

Dentro de grupos vencedores Dentro de grupos derrotados 

1. Os grupos tornam-se ainda mais 

coesos. 

2. Neste momento, as necessidades 

sociais recebem atenção; os mem-

bros tornam-se mais brincalhões e 

mais relaxados. 

3. Grande cooperação intra-grupal, 

pouco interesse pelo trabalho. 

4. Os membros do grupo acham que 

seus estereótipos sobre si mesmos e 

os outros foram confirmados: eles 

são “bons” e os outros são “maus”. 

1. Os grupos encontram maneiras de 

pôr a culpa nos outros, na situação, 

no árbitro e assim por diante. 

2. Tendência a rusgas; afloram confli-

tos interpessoais pendentes sobre 

estratégia, sobre o que levou à der-

rota e assim por diante. 

3. Se o grupo não estiver completa-

mente desmoralizado, ele tende a 

trabalhar mais, a aprender regras, a 

se politizar. 

4. Inicialmente, os membros do grupo 

tendem a baixos níveis de coopera-

ção intra-grupal e de preocupação 

com as necessidades de seus cole-

gas, preocupando-se principalmente 
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em trabalhar com mais afinco. 

5. Os membros do grupo aprendem 

sobre si mesmos, ao verem sua au-

to-imagem desmentida pela derrota. 

È provável que os perdedores rea-

grupem-se e tornem-se mais efica-

zes se a derrota for aceita de manei-

ra realista. 

 

 

5.4 ORGANIZANDO O TRATO COM OS CONFLITOS 

 

 O administrador deve entender os conflitos como inevitáveis e, até mesmo, desejáveis, 

segundo Newman e Warren (1980). Robbins (1998) classifica os conflitos como podendo ser 

de dois tipos distintos: funcionais ou disfuncionais, de acordo com as seqüelas deixadas por 

eles. Os conflitos ditos funcionais são aquelas formas de conflito construtivas, que apóiam as 

metas do grupo e melhoram o seu desempenho. Já os disfuncionais são aquelas formas de 

conflito destrutivas, que atrapalham o desempenho do grupo. No entanto, “a demarcação entre 

funcional e disfuncional não é clara nem precisa. Nenhum nível de conflito pode ser adotado 

como aceitável ou inaceitável sob todas as condições. O tipo e o nível de conflito que cria 

envolvimento saudável e positivo em direção às metas de um grupo hoje podem, em outro 

grupo ou mesmo no mesmo grupo em um outro momento, ser vistos como altamente disfun-

cionais.” 

A seguir, veremos, segundo Newman e Warren (1980), algumas maneiras pelas quais 

o administrador pode criar, limitar ou eliminar conflitos, quais sejam: criar conflitos deseja-

dos, estabelecer um sistema de julgamento, projetar unidades integradas, separar os competi-

dores e eliminar conflitos desnecessários. 

 Para criar conflitos desejados, o administrador pode estabelecer uma unidade de asses-

soramento separada, com vistas a assegurar atenção adequada, especializada e independente. 

Pode, ainda, utilizar unidades separadas de controle. Atividades como inspeção, auditoria e 

controle de custos são estabelecidas à parte das operações que controlam. Também a competi-

ção entre unidades operacionais similares, tais como agências bancárias, mercados varejistas, 

escritórios de seguros são algumas das atividades em que se pode aplicar este conceito. 
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 Estabelecer um sistema de julgamento para decidir rapidamente e fazer as escolhas 

inevitáveis é a forma para se evitar o conflito. À medida que os critérios de julgamento são 

conhecidos, as decisões tornam-se precedentes, nos seus vários escalões, e as pessoas orien-

tam seu comportamento conflitante em direção à ação desejada. Geralmente o juiz é o chefe, 

por conhecer os fatos locais e os objetivos para alocar fundos e poder manter o equilíbrio de-

sejado entre linha e assessoria. 

 Ocorre, no entanto, que, para operações complexas, é necessário designar uma comis-

são ou um indivíduo para decidir sobre a alocação dos recursos. No entanto, segundo New-

man e Warren (1980, pág. 198): 

 O uso de uma comissão para decidir sobre alocações cria outro problema or-

ganizacional. Quem deveria estar na comissão? Uma comissão composta pelas partes 

competitivas simplesmente proporcionaria um fórum para a continuidade do conflito, 

e suas decisões seriam mais um conluio político do que um reflexo dos objetivos da 

empresa. Portanto, se o julgamento de grupo é desejável, é claramente preferível uma 

comissão de membros objetivos. 

 Ao projetar unidades integradas, ou seja, com atividades inter-relacionadas, busca-se a 

melhor forma de localizar o conflito. A criação de grupos funcionais, das quais uma tripula-

ção de avião ou uma equipe cirúrgica são exemplos, mostra que a necessidade de coordenação 

é evidente, a comunicação interpessoal é direta e natural e a pressão do grupo social produz a 

autocoordenação. No conceito de unidades operacionais auto-suficientes, as pessoas cujos 

trabalhos levem a posições conflitantes são colocadas na mesma unidade organizacional. A 

missão central torna-se o objetivo dominante, os contatos pessoais possibilitam eliminar os 

conflitos, além do que há um alto executivo por perto, para decidir quando necessário. Por 

último, equipes de projeto nas organizações matriciais indicam que essas pessoas serão capa-

zes de adaptar suas respectivas orientações profissionais à tarefa em mãos. Os conflitos, ge-

ralmente, são entre a equipe de projeto e as outras áreas, não internamente. 

 Separar os competidores deve ser adotado se concluirmos que as partes conflitantes 

não podem trabalhar juntas. O caso clássico citado por Newman e Warren (1980) é o caso dos 

cozinheiros (elite) e garçonetes persistentes, sob a pressão dos clientes. O sistema mecânico 

adotado para os pedidos, sem contato pessoal, foi a solução encontrada. Outra situação utili-

zada em bem sucedidas indústrias, procura evitar o conflito entre pesquisa, produção e marke-

ting. Em virtude das diferenças de valores e atitudes (tempo, qualidade, comportamento pes-

soal), as unidades são mantidas separadas e uma unidade de integração serve de contato, fa-
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lando a mesma linguagem de cada departamento e servindo de mediador influente nos confli-

tos inerentes. 

Serve de exemplo o caso das culturas orientais, citado por Newman e Warren (1980, 

pag. 200): 

Incidentalmente, um intermediário é geralmente usado nas culturas orientais. 

Para evitar o embaraço de um desacordo ou conflito abertos, uma terceira pessoa 

serve de intermediário até que um curso de ação mutuamente aceitável seja identifi-

cado. Só depois disso é que os envolvidos discutem diretamente a proposição. A maio-

ria dos ocidentais prefere a confrontação direta. Mas, se diferenças de status ou ou-

tras fontes de incompatibilidade são por demais irritantes, podemos considerar úteis a 

separação e o uso de um intermediário. 

Para eliminar conflitos desnecessários, devemos esclarecer a respeito da organização 

aprovada, interpretar as definições de tarefas, dar suporte a uma ação consistente. Devemos 

também assegurar que os procedimentos, fluxos de informação e os padrões de controle e 

organização combinem com o plano organizacional.  

 

 

5.5 RESPOSTAS DOS ALTOS EXECUTIVOS 

  

Tendência nas respostas dos executivos 

  

 A resposta de um executivo é uma combinação de seus modelos habituais de conduta, 

de suas reações emocionais e de suas respostas deliberadas, segundo Walton e Dutton (1966). 

 White (1961) reportou que os executivos que se mostravam insatisfeitos com o de-

sempenho de unidades subordinadas respondiam reorganizando-as. Os sentimentos de dimi-

nuição de status ou perda de poder, assim como a ambigüidade, que, freqüentemente, suce-

dem a uma reorganização, podem aumentar o potencial de conflito. 

 

Resposta dos executivos em relação ao modelo 

 

 O modelo possui implicações tanto para determinar as necessidades de mudança orga-

nizacional como para desenvolver uma estratégia através da qual esta possa ser obtida. Ideal-

mente, segundo Walton e Dutton (1966), ele deverá levar em consideração todas as implica-

ções válidas de um modelo que considere antecedentes, dinâmica e conseqüências do conflito. 
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O modelo como uma ferramenta de diagnóstico 

 

 Através do modelo é possível detectar relações de causa e efeito "... com base nas se-

guintes perguntas, segundo Walton e Dutton (1966):  

Existem manifestações de conflito ou de escassa colaboração no relaciona-

mento lateral? Se não existem, é preciso determinar os aspectos particulares dos pro-

cessos de relacionamento que têm um efeito sobre o desempenho; por exemplo, dis-

torção da informação, interação pouco freqüente e falta de assistência mútua. 

São estes elementos disfuncionais do processo de conflito inerentes a uma re-

lacionamento competitivo entre unidades? Se não, é necessário determinar, então, em 

que sentido as atividades dos executivos na interação são inadequadas e se acaso es-

tas podem ser modificadas sugerindo-lhes ou forçando-lhes mudanças. Se a resposta é 

positiva é preciso determinar que variável particular de contexto é responsável pela 

orientação competitiva; por exemplo, recursos escassos, sistema competitivo de re-

compensas, interdependência assimétrica no trabalho ou personalidades das pessoas-

chave na interação. 

Quais são os fatores de contexto que provocam o conflito entre unidades que 

não são inerentes à tecnologia ou não são partes essenciais do aparato administrati-

vo? É necessário determinar qual destes pode ser modificado com o objetivo de influ-

enciar significativamente o relacionamento. 

Um tratamento exaustivo dos fatores que são instrumentais para alterar uma 

relação conflitiva entre unidades e possíveis de modificar por parte dos executivos, 

implicaria revisão de todo o modelo. Em vez disso, apenas algumas respostas executi-

vas relevantes que aparecem na literatura serão levadas em consideração. 

 Landsberger (1961) indica que diferenças horizontais em autoridade podem ser apoia-

das mais fortemente pela lógica organizacional e precisam depender menos de critérios arbi-

trários que a autoridade vertical. 

 Pondy (1967) refere-se a outros procedimentos que não só estão disponíveis para 

aqueles que administram a interface, mas também que podem ser incluídos no repertório de 

respostas executivas: redução da dependência de recursos comuns, estabelecimento de preços 

de transferência entre unidades, planejamento flexível ou introdução de estoques para amorte-

cer a dinâmica da interface. 
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Implicações do modelo para uma mudança na estratégia 

  

 Segundo Walton e Dutton (1966), idealmente "... os altos executivos deveriam desen-

volver uma estratégia para modificar o nível de conflito e colaboração entre unidades, o qual 

não só atua sobre o problema diagnosticado como também leva em consideração as caracterís-

ticas auto-regeneradoras das relações conflitivas”. 

 Blake, Shepard e Mouton (1964) e Walton (1968) desenvolveram teorias e técnicas de 

redução de conflito baseadas na intervenção de terceiras pessoas atuando como consultores. 

 

5.6 A PARTICIPAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COOPERAÇÃO E DE SOLU-

ÇÃO DE CONFLITOS 

 

 Segundo Motta (1995), "...para aqueles que admitem ser o conflito proveniente de fa-

tores organizacionais e individuais, a participação é normalmente considerada uma forma 

eficaz de solução, acomodações ou equilíbrio entre grupos diferentes." 

Esta participação pode apresentar-se de duas formas distintas, direta ou indireta. Quan-

do age em nome próprio, tratando das decisões da sua área de atuação, a participação é direta. 

Já a participação indireta apresenta-se através da representação da coletividade dos emprega-

dos ou da classe profissional à qual se pertence. Enquanto a participação direta busca a moti-

vação do indivíduo para que ele desempenhe sua tarefa com estímulo, a participação indireta 

procura influenciar decisões de interesse coletivo, que são tomadas pelos altos escalões, mas 

que geram grandes mudanças e conflitos no trabalho executado pelos empregados. 

 

Participação direta 

 

O estímulo à participação do indivíduo nas decisões que pudessem gerar influência 

sobre seu trabalho passou a existir buscando-se reduzir a insatisfação no trabalho, administrar 

as relações de poder e mobilizar os funcionários para que interagissem nas decisões relacio-

nadas à coletividade. 

 Através da participação direta busca-se minimizar a alienação do indivíduo em relação 

ao processo decisório, e até mesmo acabar com ela. Na definição de Motta (1995), “a aliena-

ção faz com que o indivíduo não se sinta parte ativa do processo de decisão e ação; seus pode-

res e sua capacidade de contribuição parecem alijados da organização do trabalho. Ele se tor-

na passivo, dependente, e passa a encontrar em si próprio e no contexto em que atua justifica-
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tivas para pessimismo, frustração e acomodação. A organização perde oportunidades reais de 

contribuição , além de serem negligenciadas, em nível individual, as perspectivas de realiza-

ção pessoal e profissional.” 

 Indivíduos alienados em relação à sua participação não se preocupam com a sua pro-

dutividade, não tomam iniciativas, são apáticos, submissos e dependem excessivamente das 

ordens da chefia. Enquanto isso, indivíduos que participam ativamente das decisões são capa-

zes de alcançar, de maneira mais eficiente e eficaz, os objetivos comuns. Esses indivíduos são 

mais satisfeitos em relação às suas necessidades pessoais e profissionais. Produzem mais e 

melhor, têm consciência da meta a ser alcançada e de como chegar até ela. 

 Usualmente, a participação direta apresenta-se de três formas nas empresas, a saber: 

planejamento participativo, círculo de controle de qualidade e processos grupais para decisão 

e ação. 

1. Planejamento participativo – os indivíduos e os grupos são chamados a participar do 

processo decisório desde a sua fase inicial, contribuindo com sua experiência e ne-

cessidade na execução da tarefa. Com a adesão dos indivíduos envolvidos no proces-

so desde a sua concepção, há uma tendência a se alcançar um trabalho mais eficiente 

e eficaz, visto que todo o processo baseia-se nos objetivos e metas a serem alcança-

dos, levando-se em consideração todas as etapas. 

2. Círculo de controle de qualidade – forma-se um grupo com a finalidade de estabele-

cer perspectivas avaliativas, individuais e coletivas, levando-se em consideração o 

papel desenvolvido por cada participante no processo de produção. 

3. Processos grupais para decisão e ação – cria-se uma dinâmica de grupo com o intuito 

de estimular a liberdade de expressão, buscando-se encontrarem sugestões e críticas 

para o processo decisório. Essas dinâmicas são aplicadas em grupos, comissões de 

trabalho, equipes de projeto ou outros processos grupais participativos. 

A participação direta trata-se de uma forma bastante democrática de participação dos 

indivíduos envolvidos no processo decisório, no entanto apresenta algumas limitações no seu 

funcionamento. Em alguns casos, os participantes procuram valer-se do canal de comunicação 

estabelecido entre os envolvidos e os cargos de chefia para solucionar questões não relaciona-

das à produção em si, mas a questões sociais conflitivas que não devem ser tratadas por meio 

destes canais. Desta forma, a chefia mostra-se insatisfeita com o número excessivo de quei-

xas, reclamações e críticas, em vez de propostas, transformando a participação direta em um 

método desacreditado pela chefia. 
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Participação indireta 

 

 A participação indireta nas empresas vem adquirindo um forte papel na tomada de 

decisões, por apresentar-se como representação da coletividade dos participantes no processo, 

tendo grande força nesta decisão, por significar uma grande porcentagem do total de envolvi-

dos. 

 A participação indireta apresenta-se, nas empresas, sob quatro formas distintas: os 

comitês de empresa ou de estabelecimento, as negociações coletivas, a co-gestão e a autoges-

tão. 

1. Comitês de empresa ou de estabelecimento – consistem em um grupo de funcioná-

rios eleitos por seus pares para representá-los diante da Diretoria. Basicamente tra-

ta-se de um canal de comunicação entre os funcionários e os dirigentes, para que 

estes possam levar ao conhecimento da diretoria seus anseios e opiniões. Raramente 

possuem poder de decisão, sua função é, geralmente, consultiva ou cooperativa. 

2. Negociações coletivas – geralmente conduzidas pelos sindicatos, que são órgãos 

externos às empresas, as negociações coletivas estabelecem, junto aos dirigentes da 

empresa, as condições gerais de trabalho e emprego. Apresenta-se como a forma de 

participação indireta de maior poder de pressão e influência. 

3. Co-gestão – estabelece a representação dos assalariados na direção da empresa. Os 

representantes dos trabalhadores passam a assumir posições de supervisão e direção 

por meio dos seus representantes no conselho de acionistas. Os funcionários passam 

a ter maior conhecimento da realidade da empresa e, desta forma, desempenhar su-

as funções de forma mais eficiente e eficaz. 

4. Autogestão – os membros da empresa possuem autonomia para decidir sobre o fu-

turo da organização, seus processos, distribuição da renda, dentre outros. Trata-se 

da liberdade de decisão por parte dos membros de uma organização para deliberar 

sobre os destinos de sua organização e os resultados de seu trabalho. Esta forma de 

participação indireta apresenta-se de forma eficaz por eliminar a alienação do fun-

cionário em relação à meta, pois todos são responsáveis pelo destino da empresa, 

gerando, assim, maior produtividade e menor insatisfação. 

 



 37

5.7 PAPÉIS DE TERCEIROS NO CONFLITO INTERDEPARTAMENTAL 

 

 Na definição de Walton (1967), o "conflito lateral" é aquele que ocorre entre unidades 

de igual nível, sem relações do tipo superior-subordinado. Para ele, "terceiros" são aqueles 

que não participam do conflito e que podem facilitar a resolução ou o controle, podendo ser: 

um alto executivo na organização; um terceiro departamento de igual nível, não diretamente 

envolvido no conflito entre as unidades; uma unidade separada, formalmente designada para 

coordenar as atividades das duas primeiras unidades; ou um consultor interno ou de fora da 

organização. 

 No pressuposto de que o conflito específico tenha conseqüências mais disfuncionais 

do que funcionais, Walton sugere quatro tipos de intervenção:  

a) reduzir ou eliminar o potencial de conflito numa situação; 

b) resolver diretamente uma questão em discussão; 

c) facilitar os esforços das partes para administrar e resolver determinado conflito; e 

d) ajudar as partes a mudar o seu relacionamento. 

 A seguir, podemos ver como e por que cada um desses tipos de intervenção é diferen-

temente disponível aos superiores, colegas, subordinados, unidades de coordenação e consul-

tores. 

 

Redução do potencial de conflito 

 

 Segundo Walton (1967), os executivos  

...têm liberdade para modificar a estrutura organizacional ou de pessoal. Por 

exemplo: 

– os superiores organizacionais podem ajustar a locação de recompensas, símbolos 

de status, e outros recursos, de maneira a suavizar algumas das principais fontes de 

conflitos;15 podendo também reduzir a especificidade das medidas individuais de de-

sempenho da unidade que levam à orientação de subotimização16 

                                                             
15 James D. Thompson, Organizational Management of Conflict, Administrative Science Quartely, IV, 1960, pp. 

289-409. 
16 Richard E. Walton, Theory of Conflict in Lateral Organizatonal Relationships, in J. R. Lawrence, org., Opera-

cional Research and the Social Sciences, London, Tavistock, 1966, pp. 409-428. 
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eles podem reduzir a carga de trabalho ou aumentar a capacidade das unidades onde 

uma condição de sobrecarga ou dificuldade de trabalho está dando origem à barga-

nha ou frustração entre unidades subordinadas. 17 

– os executivos de posição mais elevada podem tomar medidas para estabilizar as ju-

risdições organizacionais durante um período de tempo, de modo a diminuir a ambi-

güidade que cerca o status departamental e que, às vezes, explica as manobras com-

petitivas entre as unidades. De modo semelhante, podem explicitar normas com vistas 

a determinar a autoridade final pelas decisões das questões interunitárias de modo a 

despersonalizar irritantes padrões de influência lateral, ou podem ainda desenvolver 

normas que envolvam uma proporção cada vez maior de transações entre unidades, 

confinando a tomada de decisão sobre problemas interunitários a situações excepcio-

nais. 18 

– os especialistas a cargo do planejamento organizacional podem usar mecanismos 

de segregação, incluindo uma separação mais estrita de papéis, entre aquelas funções 

organizacionais que requerem afeto – e relações humanas – e aquelas que exigem re-

lações sociais mais impessoais – em virtude da natureza contraditória dessas formas 

de relacionamento. 19 

– os superiores podem recrutar, selecionar e designar pessoal com vistas a minimizar 

a diversidade de antecedentes, que tendem a criar conflito entre as unidades subordi-

nadas e a reduzir a incompatibilidade de personalidades ou estilos pessoais dos re-

presentantes das unidades. 

 

Resolução de questões importantes 

 

 Segundo Brown (1960), o conflito entre unidades exige a necessidade de os superiores 

se envolverem. Por conseguinte, na experiência de Brown, "é necessária uma rápida exposi-

ção do desacordo no ponto de interseção" ou seja, ao primeiro executivo a quem ambos os 

                                                             
17 Ibid. 
18 Wilfred Brown, Explorations in Management, London, Tavistock, 1960; Henry A . Landsberg, The Horizontal 

Dimension in a Bureaucracy, Administrative Science Quartely, VI, 1961, pp 298-333. 
19 Eugene Litwark, Models of Bureaucracy, which Permit Conflict, American Journal of Sociology, LXVII, 

1961, pp 177-184. 
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departamentos se reportam e o superior pode trazer um especialista “de fora” para avaliar os 

méritos das posições e das partes em contenda.20 

 No caso de os departamentos básicos interdependentes serem altamente diferenciados 

uns dos outros, existe a tendência de se usar uma unidade separada e permanente para auxiliar 

na coordenação destes departamentos, segundo Walton (1967). Segundo Lawrence e Lorsch 

(1967), se uma unidade de coordenação tivesse uma orientação intermediária ou equilibrada 

em relação àqueles fatores que diferenciavam os departamentos básicos, estaria mais capaci-

tada a facilitar a tomada de decisão interdepartamental. Segundo eles, a especialização técnica 

é também importante para que os terceiros possam resolver conflitos substanciais. 

 Walton (1967), com base nos estudos de Lawrence e Lorsch, concluiu que, embora 

ambos os arranjos propiciassem a intervenção de um terceiro com uma orientação equilibrada, 

a unidade de coordenação não tinha o poder nem as informações relevantes de que dispunha o 

executivo localizado no ponto de interseção, conforme o quadro a seguir: 
 

Atributos da unidade de coordenação e do executivo 

Terceiros Atributos 

 

 Orientação equili-

brada 

Poder Informação rele-

vante 

Unidade de coor-

denação 

Alta Baixo Moderada 

Executivo no ponto 

de interseção 

Alta Alto Alta 

 

Fonte: Paul R. Lawrence e Jay W. Lorsch, New Direction for Organizations, Boston: Gradua-
te School Of Business Administration, Harvard University, 1967. 
 

Participação de um departamento de igual nível  

 

Outra fonte potencial de influência de terceiros é, segundo Walton (1967), um depar-

tamento de igual nível, que não esteja essencialmente envolvido, lembrando que isto depende, 

no entanto, de a terceira pessoa estar interessada principalmente em ajudar a resolver o confli-

to ou em formar uma coalizão com a finalidade de trocar favores e influência. 

                                                             
20 Brown, op. Cit., p. 69. 
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Administração do conflito manifesto 

 

 Segundo Walton (l967), é possível melhorar os processos de administração do conflito 

afetando o padrão geral de contato existente entre as unidades e os esforços de coordenação. Em 

alguns casos, como sugerido por Walton, Dutton e Fitch, as transações entre unidades foram 

canalizadas através do pessoal de maior hierarquia, que representava cada departamento, de 

modo a reduzir a probabilidade de acidentes ou outros atos de provocação.21 

 Ainda segundo Walton (1967), a colaboração pode ser melhorada entre os 

departamentos promovendo-se contatos entre as unidades, basicamente aumentando-se a 

proximidade física.  

 Blake, Shepard e Mouton citam uma empresa onde se empregou uma pessoa, em tem-

po integral, "... com a única finalidade de procurar fazer um ajuste razoável das partes em 

conflito na organização."22 Burns e Stalker referem-se a "especialistas de ligação -- cujo traba-

lho seria ultrapassar as fronteiras funcionais e lingüísticas e agir como intermediários entre as 

pessoas envolvidas no trabalho".23 O uso de tais intermediários, aparentemente, representava 

um sintoma de organizações menos eficazes, nas empresas estudadas. 

 Rensis Likert (1979) apresenta em sua obra um sistema organizacional, chamado Sis-

tema 4, responsável pela utilização das ciências sociais no entendimento dos conflitos organi-

zacionais e na busca de uma solução para estes. Este sistema funciona da seguinte forma:  

A organização humana de uma firma de Sistema 4 consiste na formação de 

grupos de trabalho com um alto grau de lealdade grupal entre os membros, atitudes 

favoráveis e de confiança entre colegas, superiores e subordinados. Também estão 

presentes aí consideração pelos outros e níveis relativamente altos de habilidade na 

interação pessoal, na solução de problemas em grupos e nas outras funções do grupo. 

Estas habilidades permitem participação efetiva em decisões sobre problemas co-

muns. Usa-se a participação, por exemplo, para determinar os objetivos organizacio-

nais, que são uma integração satisfatória das necessidades e desejos de todos os 

                                                             
21 Richard E. Walton, John M. Dutton e H. G. Fitch, A Study of Conflict in the Process, Structure, and Attitudes 

Of Lateral Relationships, in Albert Rubenstein e Chadwick Habersthoh, orgs., Some Theories of Organization 

(Ver. Org., Homewood, III: Irwin, 1966), pp. 444-465. 
22 Robert R. Blake, Herbert A . Shepard e Jane S. Mouton, Intergroup Conflict in Organizations, Ann Arbor, 

Mich., Fountdetio for Research on Human Behavior, 1964. 
23 Tom Burns e G. M. Stalker, The Management of Innovation, London, Tavistock, 1961. 
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membros da organização e de pessoas funcionalmente ligadas a ela. Os membros da 

organização estão altamente motivados para alcançarem os objetivos do grupo. Na 

organização, altos níveis de influência recíproca ocorrem e obtêm-se altos níveis de 

influência total coordenada. A comunicação é eficiente e efetiva. Existe um fluxo de 

uma parte para outra no que concerne a informações importantes para decisão e a-

ção. A chefia na organização desenvolveu um sistema social para interação, a solução 

de problemas, a influência mútua e a realização organizacional altamente eficientes. 

A liderança é competente tecnicamente e atinge altos níveis de desempenho. 

 O autor afirma, ainda, que, quando uma organização muda da teoria tradicional para o 

Sistema 4, pode-se notar melhora no desempenho, redução nos custos e aumento na satisfação 

e bem-estar de seus membros, além de se garantir que o Sistema 4 apresente processos mais 

efetivos no trato dos mais diferentes conflitos que possam surgir na organização. 

 Segundo Likert e Likert (1979), o Sistema 4 mostra superioridade para a administra-

ção do conflito, uma vez que as variáveis intervenientes, como capacidade de comunicação, 

de motivação, de coordenação e de influência são muito importantes para resolver conflitos de 

forma construtiva. Segundo eles, quanto mais uma organização aproxima-se do Sistema 4, 

quanto maior é a probabilidade de as variáveis intervenientes mostrarem o que se segue: 

Comunicação: as comunicações em todas as direções – para baixo, para cima e para os lados 

– são consideravelmente mais precisas e adequadas, podendo ser efetivadas sem sobrecarregar 

o sistema. Isto se aplica tanto à informação recíproca entre os membros como ao crédito com 

que cada um recebe a informação de outros como sendo exata e genuína. As percepções são 

também mais precisas. Se ocorre alguma distorção, é prontamente corrigida pelos membros, 

comunicando-se mutuamente de uma forma sincera, clara e cooperativa. A suspeita é substitu-

ída pelo benefício da dúvida. 

Influência: a capacidade de exercer influência em qualquer nível hierárquico é, em geral, 

maior. Isto é especialmente verdadeiro para os níveis hierárquicos mais baixos, já que os su-

bordinados em organizações do Sistema 4, comparados com os subordinados em Sistemas l, 

2, e 3, possuem uma capacidade muito maior de influenciar os seus superiores, como mostram 

os resultados de pesquisas, através do processo grupal de solução de problemas (Lawrence e 

Lorsch, 196724; Likert, 1961,25 1967;26 Tannenbaum, 196827). Essa capacidade, de qualquer 

                                                             
24 P. R. Lawrence and J. W. Lorsch. Organizations and environment. Cambridge, Mass.: Harvard, 1967. 
25 R. Likert. New patterns of management. New York: McGraw-Hill, 1961. 
26 R. Likert. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill, 1967. 
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nível hierárquico, de exercer maior influência em escalões mais altos, em uma organização de 

Sistema 4 comparada com outras organizações, é apoiada, além disso, por uma comunicação 

para cima mais eficiente e exata. Entretanto, a capacidade dos subordinados de exercer maior 

influência para cima não ocorre às custas da capacidade de seus superiores de exercerem in-

fluência. Por outro lado, tanto superiores, como subordinados, em qualquer nível hierárquico, 

podem exercer mais influência em uma rede de interação-influência do Sistema 4 do que em 

outros sistemas, já que todos os níveis possuem mais influência, ou seja, o tamanho do bolo 

de influência é mais avantajado (Cooper e Woold, 197428; Likert, 196129; Tannenbaum, 

196830). Todos os membros da organização podem exercer mais influência dentro da rede de 

interação-influência da qual fazem parte. A influência recíproca é maior. 

Responsabilidade: Cada membro da organização sente-se mais ligado a ela e a seus objetivos 

e demonstra maior responsabilidade por seu êxito ao assumir a iniciativa, quando isso for ne-

cessário, para ajudá-la a impedir fracassos e a atingir seus objetivos. 

Motivação: a influência e a responsabilidade constituem, por certo, dois aspectos da motiva-

ção. Além disso, os membros da organização sentem-se altamente motivados, de muitas ou-

tras maneiras, para cumprirem os objetivos estabelecidos. Existe maior confiança e crédito 

entre os membros da organização e em todos os departamentos e níveis hierárquicos. Predo-

mina um grande empenho pelo sucesso de todo o empreendimento; os membros esforçam-se, 

por conseguinte, para resolverem suas diferenças e disputas pelo bem da organização total. 

Eles têm maior lealdade para com a organização e para com o grupo de trabalho do qual são 

membros. Esta maior lealdade grupal auxilia a criar todas as forças motivacionais positivas 

presentes em grupos altamente eficientes (Cartwright e Zander, 196831; Likert, 1961, capítulo 

1132). Atitudes mais favoráveis e cooperativas estão presentes em toda a organização, ou seja, 

para com a organização como um todo, para com os objetivos propostos, para com os superio-

res, para com os outros membros etc. Estas atitudes mais favoráveis e estas lealdades refletem 

o caráter cumulativo das forças motivacionais de uma organização do Sistema 4. Todas as 

                                                                                                                                                                                              
27 A . S. Tannenbaum (ed.) Control in organizations. New York; McGraw-Hill, 1968. 
28 M. R. Cooper and M. T. Wood. Effects of member participation and commitment in group decision making on 

influence, satisfaction, and decision riskiness. Journal of Applied Psychology, 194, 59(2) 127-134. 
29 Op. Cit. 
30 Op. Cit. 
31 D. P. Cartwright and ª F. Zander (Eds.). Group Dynamics: Research and theory (3ª ed.). New York: Harper 

and Row, 1968. 
32 Ibid 
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forças motivacionais são aditivas e orientadas em direção ao cumprimento eficiente dos obje-

tivos organizacionais. Isto contrasta com outros sistemas administrativos, onde algumas das 

forças motivacionais se opõem à realização dos objetivos. Por exemplo, a diminuição de pro-

dução ocorre comumente em organizações do sistema 1 e 2 e podem se fazer presentes, em 

menor escala, no Sistema 3. 

Coordenação: a capacidade de realizar uma coordenação altamente eficaz, tanto lateral como 

verticalmente, advém da melhor comunicação, da maior motivação, dos maiores níveis de 

influência recíproca e também da estrutura organizacional que proporciona maior encadea-

mento tanto lateral como vertical. 

 

Tomada de decisão: 

 

a) em razão da melhor comunicação, os problemas são descobertos ainda em suas fa-

ses iniciais e são prontamente solucionados, com pleno uso das informações rele-

vantes e dos conhecimentos existentes dentro da organização. 

b) a solução de problemas dá se através da estrutura grupal de múltipla superposição. 

Todos os grupos afetados por uma decisão são envolvidos na sua configuração e 

podem influenciar o resultado. Toma-se a decisão no ponto ou perto do ponto da 

organização em que há maior número de informação referente ao problema. Os 

grupos que irão ocupar-se com a execução da decisão sentem-se altamente motiva-

dos, já que participaram plenamente da própria tomada de decisão.  

c) decisões alcançadas em grupos são, em geral, melhores do que as tomadas por indi-

víduos, ainda que as pessoas, trabalhando sozinhas, possam, freqüentemente, suge-

rir mais soluções alternativas em um dado número de horas do que se, nesse mesmo 

período, estivessem trabalhando em um grupo (Barnlund, 195933; Cartwright e 

Zander, 196834; Dunnette, Campbell e Jaastad, 196335; Lorge, Davitz, Fox e Her-

rold, 195336; Lorge e Solomon, 195937; Maier, 195038, 196739; Taylor, 196540). 

                                                             
33 D. C. Barnlund. A comparative study of individual majority, and group judgment. Journal of Abnormal and 

Social Psychology, 1959, 58, 55-60. 
34 Op. Cit. 
35 M. D. Dunnette, J. Campbell and K. Jaastad. The effect of group participation on brainstorming effectiveness 

for two industrial samples. Journal of Applied Psychology, 1963, 47, 30-37. 
36 I. Lorge, D. Davitz, D. Fox and K. Herrold. Evalution of instruction in staff action and decision making, (Air 

Research adn Development Command Technological Report no. 16). Maxwell Air Force Base, Alabama: Hu-
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d) As decisões alcançadas através de um grupo de solução de problemas serão prova-

velmente bem executadas, já que as pessoas compreendem as decisões que ajuda-

ram a alcançar e se sentem altamente motivadas para vê-las postas em prática. 

 

Influenciando a abordagem das questões em contenda 

 

 Segundo Schmidt e Tannenbaun (1960), algumas intervenções de terceiros facilitam "a 

solução de problemas, tais como: 

A terceira parte pode encorajar as diferenças e acentuar o seu valor quanto a 

aumentar a faixa de alternativas para a organização. Sempre que as partes percebem o 

valor do processo de confrontação, cada uma delas se inclinará menos a definir o sucesso 

em termos da realização do resultado específico preferido inicialmente; 

A terceira parte pode escutar com critério de compreensão, em vez de avaliação. 

As partes em conflito geralmente não escutam uma à outra. Cada uma encontra-se muito 

ocupada tentando ser compreendida. Escutando e compreendendo, a terceira parte pode 

contribuir para a compreensão das outras partes e das suas posições. Assim, também, o 

exemplo dado pela terceira parte quanto a saber escutar é geralmente seguido pelos pró-

prios participantes da situação; 

A terceira parte pode esclarecer a natureza da questão, isto é, se ela gira em tor-

no de percepções diferentes de fatos, métodos, valores ou metas. Os dissidentes geralmen-

te afastam-se da questão original, procurando um ponto de tangência ou transpondo a 

questão. A terceira parte, mais afastada, pode desempenhar uma boa função ajudando os 

dissidentes a desenvolver uma compreensão comum da questão e fazendo-os voltar a ela 

repetidamente. 

                                                                                                                                                                                              

man Resources Institute, 1953. 
37 I. Lorge and H. Solomon. Individual performance and group performance in problem solving related to group 

size and previous exposure to the problem. Journal of Psychology, 1959, 48, 107-114. 
38 N. R. F. Maier. The quality of group decisions as influenced by the discussion leader. Human Relations, 1950, 

3, 155-174. 
39 N. R. F. Maier. Assets and liabilities in group problem solving: the need for na integrative functiion. Psycho-

logical Review, 1967, 74, 239-249. 
40 D. W. Taylor. Decision making and problem solving. In J. G. March (Ed.). Handbook of organizations. Chi-

cago: Rand McNally, 1965, pp. 48-86. 
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A terceira parte pode reconhecer e aceitar os sentimentos dos indivíduos envolvi-

dos. Os desacordos entre unidades são freqüentemente compostos de sentimentos irrra-

cionais como medo, ciúme, raiva ou ansiedade. Quando a terceira parte comunica um in-

divíduo que ele pode compreender e aceitar tais sentimentos, está ajudando os participan-

tes a aceitar estes sentimentos e analisar o seu impacto sobre o desacordo. O risco da i-

dentificação dos sentimentos negativos é que a pessoa que se identifica com eles se senti-

rá criticada e se colocará mais na defensiva. 

A terceira parte pode sugerir procedimentos para resolver as diferenças técnicas 

específicas, dependendo de se os fatos, métodos, meta ou valores estão em discussão. 

Walton e Mckersie sugerem uma série de técnicas para promover a solução de proble-

mas, quando a natureza ambígua da questão também requer alguma barganha: diferen-

ciando os dois tipos de processo de decisão entre unidades, através do fracionamento da 

questão, da nomeação de representantes das unidades, de tempo, de regras do jogo etc. 41 

Blake, Shepard e Mouton, que abordaram o conflito interdepartamental e os con-

flitos trabalhistas entre a administração e os sindicatos de maneira semelhante, enfatizam 

a dinâmica intergrupal. A terceira parte pode ajudar os grupos a lidar com aquilo que os 

autores chamam de "ameaça do traidor", a qual envolve a perda de status e a rejeição de 

qualquer representante que conceda pontos a outro grupo. A terceira parte pode influen-

ciar a composição da reunião intergrupal ou ajudar a regular as reuniões e os seus re-

cessos, de modo a propiciar um intercâmbio mais contínuo entre os representantes e ou-

tros membros das unidades envolvidas.” 42 

 

Facilitando a mudança do relacionamento 

 

 A modificação das barreira para colaboração entre unidades faz parte do problema 

mais geral da mudança organizacional planejada. Blake, Shepard e Mouton (1964) usaram 

métodos de laboratório, como treinamento de sensibilidade, com a finalidade de melhorar as 

relações intergrupais. O primeiro foi o treinamento em dinâmica de grupos e intergrupos. 

"Neste contexto, de alguma maneira protegidos, os consultores puderam identificar dinâmicas 

                                                             
41 Richard E. Walton e Robert B. Mckersie, Behavorial Dilemmas in Mixed Motive Decision Making, Behavorial 

Science, XI, 1966, pp. 370-384. 
42 Blake, Shepard e Mouton, op. Cit. 
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sociais enquanto aumentavam a consciência dos gerentes sobre como eles estavam lidando 

com estas dinâmicas, e criavam uma teoria que generalizasse a experiência e tornasse digna 

de crédito a sua aplicação em outras situações”. 

 

A segunda intervenção compreendia as seguintes atividades: 

 

Reunidos, os dois grupos relacionavam e determinavam prioridades para a-

quelas questões que julgavam requerer uma solução conjunta do problema; 

Reunidos em separado, cada grupo preparava uma descrição de si próprio, 

como visto pelos seus membros, construindo uma imagem verbal do outro grupo e fi-

nalmente faziam uma descrição das suas relações mútuas. Estas imagens suplementa-

vam a lista desenvolvida anteriormente em questões de importância, propiciando um 

inventário de percepções existentes e sentimentos que necessitavam ser examinados, 

compreendidos e superados. 

Cada grupo, por sua vez, expunha sua própria imagem e escutava a apresen-

tação da imagem conforme percebida pelo outro grupo. Através das intervenções an-

teriores, os consultores criaram, entre os participantes, um espírito de inquisição e 

um desejo de escutar com vistas a compreender, em vez de avaliar. Como resultado, a 

atividade de apresentar estas imagens abertamente aumentou os sentimentos genera-

lizados de compreensão e aceitação. Os participantes, então, revisitavam as questões 

de importância entre as unidades. 

Diversos subgrupos foram formados com o pessoal da matriz e de campo e fo-

ram designadas as responsabilidades funcionais correspondentes. Em primeiro lugar, 

exploraram as questões interpessoais e, em seguida, tabelaram os problemas funcio-

nais que compartilhavam. 

Foi feita uma revisão do progresso nos subgrupos e entre as unidades, como 

um todo, e seguiu-se uma análise dos tipos de mudança necessários para se conseguir 

verdadeiras melhoras. Um dos resultados das fases 4 e 5 foi que o pessoal da matriz 

viu mais claramente a alternativa de conceber a si próprios como "consultores" para 

o pessoal de campo mais do que como pessoas que controlam as operações de campo. 

Perceberam, também, de uma maneira melhor, as vantagens de uma maior influência 

mútua no que diz respeito à elaboração de políticas e de um feedback mais contínuo 
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para sua implantação. Os grupos concordaram em reunir-se novamente para avalia-

ção e revisão, depois do período de implantação.43 

Walton (1967) relatou a atuação de um consultor, que facilitou o confronto das dife-

renças entre os chefes de duas unidades interdependentes. Em primeiro lugar, a presença do 

consultor facilitou às partes explicitarem e redefinirem os problemas intergrupais como pro-

blemas interpessoais, quando apropriado. Em segundo lugar, serviu para criar e confirmar as 

expectativas mútua de que os participantes confrontariam suas principais diferenças. Em ter-

ceiro lugar, os participantes viram o consultor como uma pessoa que possuía habilidades e 

técnicas comportamentais de que eles poderiam se utilizar, se necessário. Finalmente, o con-

sultor ajudou a diagnosticar as questões subjacentes e propiciou um ingrediente de suporte 

emocional para os participantes. 

 

5.8 COMO LIDAR COM O CONFLITO 

 

De acordo com Handy (1976), existem duas maneiras de os gerentes lidarem com o 

conflito dentro da organização: transformando o conflito em competição proveitosa ou discus-

são objetiva, ou então controlando o conflito. 

 Ainda segundo Handy (1976), para se transformar o conflito em uma competição pro-

veitosa, os seguintes pontos devem ser observados: 

a) Deve haver acordo quanto a uma meta ou objetivo comum. Todos os participantes 

envolvidos devem entender a meta como algo realista. 

b) Os participantes precisam ter um sistema de informações à sua disposição para que 

possam avaliar seu desempenho e como estão caminhando em direção à meta esta-

belecida. 

c) Os mecanismos de coordenação deverão estar de acordo com as características dos 

grupos, participantes e metas. 

d) Os diferentes grupos participantes do processo devem ter possibilidade de comuni-

cação entre si, garantindo a cooperação e confiança entre eles. 

e) As definições de papéis e territórios não devem sobrepor-se às metas da organiza-

ção. 

                                                             
43 Ibid., p. 117 
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No entanto, caso o conflito não possa ser transformado, garantindo-se a sua utilização 

para se alcançarem os objetivos da organização, os gerentes devem tentar estabelecer formas 

de controle. As estratégias reguladoras de conflito citadas por Handy (1976) são: 

1. Arbitragem – este tipo de procedimento não alcança os benefícios almejados quan-

do o conflito trata-se de um conflito do tipo contínuo ou ocasional. O resultado so-

mente é alcançado quando o conflito for gerado de forma específica. Nesse contex-

to pode ser entendido como a interferência de terceiros apresentada por Walton 

(1967). 

2. Regras e procedimentos – forma muito útil de solução de conflitos quando estes se 

apresentam de forma repetitiva, tendo a mesma raiz de surgimento. Através do es-

tabelecimento de regras e procedimentos acerca do trato do conflito, como, por e-

xemplo, os participantes de cada grupo devem agir, definem-se restrições, através 

de barganha, que agem como solução. 

3. Artifício de coordenação (enquadramento do problema) – quando o conflito torna-

se uma constante devido à determinada situação, cria-se uma posição no organo-

grama destinada à resolução deste conflito específico. Este procedimento é de pou-

ca, ou nenhuma, valia, quando o conflito surge por motivo ocasional, no entanto, 

em casos de conflitos constantes, em que o estabelecimento de regras e procedi-

mentos não se apresenta suficientemente eficaz para a solução deles, a criação de 

um grupo destinado a estabelecer solução para a causa do conflito parece um tanto 

proveitosa.  

4. Confronto – por meio deste procedimento, acredita-se que a solução será encontra-

da pelos próprios grupos conflitantes. Por meio do confronto, cada grupo passa a 

conhecer e compreender melhor a posição de seus oponentes e, desta maneira, pode 

surgir a barganha de alguns itens geradores do conflito, podendo esta atitude con-

duzir a uma solução que atenda de forma homogênea a ambos os grupos. 

5. Separação – caso não exista interdependência na tarefa executada pelos grupos o-

ponentes, a separação destes pode ser a solução para o fim dos conflitos. Dois gru-

pos conflitantes entre si, que ocupam o mesmo território, tendem a gerar maiores 

fontes de conflito, dificultando cada vez mais a solução destes problemas. 

6. Negligência – em alguns casos, o fato de o gerente negligenciar em relação ao con-

flito, simplesmente ignorando-o, faz-se bastante para que este seja solucionado. Al-

gumas vezes o fato de se ignorar o conflito faz com que ele se estabilize. Esta não é 
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Assertividade 

a forma mais indicada para o trato com os conflitos, mas, em alguns casos, na falta 

de outras estratégias de ação, ela se mostra eficiente. 

De acordo com Handy (1976), o gerente deve ser extremamente político no trato com 

os conflitos, para que possa compreender as causas do conflito, as táticas e estratégias de ação 

a serem utilizadas. 

Bowditch e Buono (1990) mostram que a forma escolhida pelo gerente para o trato 

com o conflito depende, principalmente, das formas com que o grupo age em relação à situa-

ção geradora do conflito. São elas: a cooperatividade, onde os participantes demonstram certa 

disposição para satisfazer os desejos do outro grupo; e a assertividade, em que os participantes 

tentam satisfazer seus próprios desejos em detrimento dos do outro grupo. De acordo com 

essas duas maneiras de reação em relação ao conflito, pode-se estabelecer cinco modos dife-

rentes de se lidar com ele: evitar, competir, acomodar, comprometer-se e colaborar. 

 

Modos de lidar com os conflitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evitar – trata-se de uma forma não-assertiva e não-cooperativa de se lidar com o 

conflito. Ambos os grupos envolvidos evitam tratar da questão, adiando a resolução 

do problema ou simplesmente optando por não resolvê-lo. 

2. Competir – forma altamente assertiva e não cooperativa de se buscar a solução do 

conflito, tentando atingir apenas as próprias metas às custas do outro grupo. As 

formas de competição são a discussão, o uso da autoridade, ameaças ou o uso da 

força física. 

Baixa 
Baixa 

Alta 

Alta 

Cooperatividade 

Compromisso 

• 
Evitar 

• 
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• 
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3. Acomodar – posição altamente cooperativa e não assertiva, onde o grupo abandona 

completamente seus interesses ou metas, solucionando apenas os problemas do 

grupo adversário. 

4. Comprometer-se – posição intermediária, onde o grupo busca satisfazer suas neces-

sidades ao mesmo tempo em que faz concessões para que a meta do outro grupo se-

ja atingida. Seria uma posição neutra, que estabelece sacrifício mútuo. 

5. Colaborar – forma altamente assertiva e, ao mesmo tempo, altamente cooperativa. 

Os grupos buscam compreender as necessidades uns dos outros, buscando encon-

trar alternativas que satisfaçam a ambos. 

Robbins (1998) apresenta o seguinte conselho aos gerentes na forma como agir em re-

lação ao conflito: 

Use a competição quando ação rápida e decisiva for vital (em emergências); 

em questões importantes, onde ações impopulares precisem de implementação (em 

cortes de custos, execução de regras impopulares, disciplina); em questões vitais para 

o bem-estar da organização quando você sabe que está certo ; e contra as pessoas 

que levam vantagem com comportamento não-competitivo. 

Use a colaboração para encontrar uma solução integradora quando ambos os 

conjuntos de interesses forem importantes demais para serem comprometidos; quando 

seu objetivo é aprender; para fundir percepções de pessoas com diferentes perspecti-

vas; para ganhar comprometimento e incorporar interesses num consenso; e para 

trabalhar com sentimentos que tenham interferido com o relacionamento. 

Use evitação quando uma questão for trivial ou questões mais importantes es-

tiverem pressionando; quando você perceber que não há chance de satisfazer seus in-

teresses; quando desordem em potencial sobrepujar os benefícios da resolução; para 

deixar as pessoas esfriarem e ganharem nova perspectiva; quando juntar informações 

suplantar a decisão imediata; quando outros puderem resolver o conflito mais eficaz-

mente; e quando as questões parecerem tangenciais ou sintomáticas de outras ques-

tões. 

Use a acomodação quando você descobrir que está errado e para permitir que 

a melhor posição seja ouvida, para aprender e para mostrar que você é razoável; 

quando questões forem mais importantes para outros do que para você e para satisfa-

zer outros e manter cooperação; para construir créditos sociais para as últimas ques-

tões; para minimizar perda quando você estiver em minoria e perdendo; quando har-
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monia e estabilidade forem particularmente importantes; e para permitir que os su-

bordinados se desenvolvam aprendendo com os erros. 

Use o compromisso quando as metas forem importantes, porém não dignas de 

esforço da desordem potencial das abordagens mais assertivas; quando os oponentes 

de poder equivalente estiverem comprometidos com metas mutuamente excludentes; 

para alcançar acordos temporários para questões complexas; para chegar a soluções 

úteis sob pressão de tempo; e como um apoio quando a colaboração ou a competição 

não tiverem sucesso”. 

De acordo com Handy (1976), os conflitos jamais serão eliminados das organizações 

ou mesmo de fora delas, cabendo, então aos responsáveis pelo trato com os envolvidos, neste 

caso, os gerentes, compreenderem ao máximo como eles são criados e se desenvolvem, para 

que possam minimizar as suas conseqüências negativas, maximizando o lado positivo do con-

flito. 

Na situação específica do Banco do Brasil, o conflito é também existente. Conforme 

os dados a seguir nos apontam, há conflito entre as áreas-fim e meio da instituição. Entender 

que tipo de conflito é esse e por que ele se dá será um primeiro passo para a administração 

encontrar a melhor solução para estes atritos. Não é escopo deste trabalho apontar as soluções 

para os conflitos detectados, mas sim apresentar a situação de conflitos existentes no banco e 

o referencial teórico sobre o tema, para subsidiar as ações dos gestores.  
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 Inicialmente foi realizada, no presente trabalho, pesquisa bibliográfica para se identifi-

carem os principais conflitos analisados pelos autores das teorias administrativas, suas causas 

e medidas corretivas sugeridas para minimizá-los. 

De posse desta base, passou-se a entrevistas com os principais dirigentes das áreas do 

Bando do Brasil, para confrontar, numa fase inicial, as causas dos conflitos preliminarmente 

percebidos no clima organizacional. Após análise desses dados, foi realizada pesquisa quanti-

tativa amostral, por meio de aplicação de questionário para identificar as causas dos conflitos.  

Do questionário aplicado consta uma questão aberta, para possibilitar a livre manifes-

tação das pessoas e a abordagem de algum item eventualmente não constante das questões 

fechadas.  

 Na fase de preparação do questionário, buscou-se apoio o da área do Banco que trata 

do desenvolvimento organizacional, para discussão e aprofundamento do tema.  

 Foram distribuídos 120 questionários, sendo devolvidos 65 respondidos. A questão de 

nº 1 foi relativa ao nível hierárquico dos respondentes, conforme tabela a seguir:  
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Área de atuação – Tabela 1 

 

  

 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Superintendente ou 
gerente executivo de 
unidade de função  

 
3 

 
4,6 

 
4,6 

 
4,6 

  
Superintendente ou 
gerente executivo de 
unidade de assessoria 

 
 
5 

 
 
7,7 
 

 
 
7,7 

 
 
12,3 

  
Superintendente ou 
gerente executivo de 
unidade de negócios 
 

 
 
3 

 
 
4,6 

 
 
4,6 

 
 
16,9 

 Gerente de divisão de 
unidade de função 

 
6 

 
9,2 

 
9,2 

 
26,2 

  
Gerente de divisão de 
unidade de assessoria 
 

 
 
6 

 
 
9,2 

 
 
9,2 

 
 
35,4 

 Gerente de divisão de 
unidade de negócios 

 
5 

 
7,7 

 
7,7 

 
43,1 

  
Demais comissiona-
dos de unidade de 
função  

 
 
13 

 
 
20,0 

 
 
20,0 

 
 
63,1 

  
Demais comissiona-
dos de unidade de 
assessoria 

 
 
7 

 
 
10,8 

 
 
10,8 

 
 
73,8 

  
Demais comissiona-
dos de unidade de 
negócios 

 
 
13 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
93,8 

  
Ex-superintendente ou 
ex-gerente executivo 
de UF  

 
 
1 

 
 
1,5 

 
 
1,5 

 
 
95,4 

  
Ex-superintendente ou 
ex-gerente executivo 
de unidade de asses-
soria 

 
 
1 

 
 
1,5 

 
 
1,5 

 
 
96,9 

  
Ex-superintendente ou 
ex-gerente executivo 
de unidade de negó-
cios 

 
 
2 

 
 
3,1 

 
 
3,1 

 
 
100,00 

  
Total 

 
65 

 
100,00 

 
100,00 
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7 PESQUISA 

 
7.1 QUESTÕES, TABELAS, GRÁFICOS E COMENTÁRIOS 
 

Antecedentes de conflito 

 

Manifestação de conflito ou escassa colaboração 

 

 

Ocorrem manifestações de conflito ou escassa colaboração no relacionamen-

to entre áreas 
Tabela 2 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 4 6,2 6,2 6,2 

discordo muito 5 7,7 7,7 13,8 

discordo 12 18,5 18,5 32,3 

nem concordo nem discor-

do 
3 4,6 4,6 36,9 

concordo 31 47,7 47,7 84,6 

concordo muito 7 10,8 10,8 95,4 

concordo plenamente 3 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

Manifestações de conflitos 
 

  

A segunda questão do questionário pretendia avaliar o nível de percepção dos funcio-

nários a respeito da existência dos conflitos. Essa percepção depende de muitos aspectos e 

também é influenciada pelo nível hierárquico do entrevistado, pois, quanto mais alto o grau de 

prestígio e poder dentro da organização, menor será o número de indivíduos dispostos a colo-

carem-se em posição conflitante com ela. Deve-se levar em consideração também o fato de 

que cada indivíduo percebe o ambiente organizacional de uma maneira e que isso está rela-

cionado com o nível de tolerância com que cada um enxerga os conflitos. Assim, uma pessoa 

com alto grau de tolerância estaria menos sujeita a relacionar determinados tipos de compor-

tamentos como sendo conflito.  

 Com relação a esta questão, pode-se afirmar que, independentemente do grau de latên-

cia em que se apresentem os conflitos, ele é percebido de forma clara por 63,1% da amostra, 

sendo que, do restante apurado, apenas 6,2% opõe-se totalmente à afirmação proposta no e-

nunciado. Assim sendo, confirma-se a afirmação citada como enunciado: ocorrem manifesta-

ções de conflito ou escassa colaboração no relacionamento entre as áreas do Banco do Brasil 

S.A. 
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Dependência mútua de tarefas 

 

A dependência mútua entre as tarefas a serem executadas gera conflitos en-

tre a minha área e as demais áreas envolvidas 
Tabela 3 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 5 7,7 7,7 7,7 

discordo muito 9 13,8 13,8 21,5 

discordo 15 23,1 23,1 44,6 

nem concordo nem discor-

do 
3 4,6 4,6 49,2 

concordo 26 40,0 40,0 89,2 

concordo muito 6 9,2 9,2 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Geração de conflitos pela dependência mútua de tarefas 
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A referência bibliográfica consultada relaciona a interdependência mútua entre tarefas e 

áreas como sendo um antecedente do conflito, pois, se essa relação interdepartamental ou de flu-

xos de trabalho não representa garantia tácita de conflito, ao menos pressupõe que existam condi-

cionantes mínimos para que este se instale, já que envolve relações interpessoais de trabalho. 

As respostas a essa questão estiveram polarizadas entre o “concordo”, 40%, e o “dis-

cordo”, 23%. Quando analisadas as freqüências acumuladas, pôde-se observar “concordo + 

concordo muito”, 49,2%, antepondo-se a “discordo + discordo muito”, 36,9%, ou seja, a dife-

rença diminui e ocorre uma divisão quase proporcional, seguindo-se por agregar itens concor-

dantes e discordantes entre si. Subtraindo-se os indiferentes, tem-se: 44,6% de discordância 

(independentemente do grau de intensidade) e 50,7% de concordância . 

Sob outro ponto de vista, pôde-se perceber que a parcela da amostra que identifica 

conflitos na organização, relacionada à interdependência entre áreas, de maneira mais acintosa 

(concordo plenamente) está restrita a apenas 1,5%. 

Assim, pôde-se concluir que, seguindo-se a tendência verificada na amostra, os confli-

tos resultantes da dependência mútua entre tarefas estão presentes na empresa. 

 

Interdependência de áreas, com áreas de diferentes status 

 

A interdependência da minha área, com outras de diferentes status, torna a 

execução das atividades mais difícil 

Tabela 4 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 4 6,2 6,2 6,2 

discordo muito 7 10,8 10,8 16,9 

discordo 16 24,6 24,6 41,5 

nem concordo nem discor-

do 
10 15,4 15,4 56,9 

concordo 17 26,2 26,2 83,1 

concordo muito 10 15,4 15,4 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Dificuldades de execução de tarefa em função da interdependência das áreas 
 

 

 

Esta questão relaciona a dificuldade na execução do trabalho à interdependência entre 

áreas de diferentes status, diferentemente do ocorrido nas questões que não envolviam o sta-

tus, a distribuição das respostas apuradas apresentou certa polarização, de maneira mais ou 

menos homogênea, mas inversa ao ocorrido com questões que envolviam relações verticais de 

trabalho. O número de indivíduos que percebem o conflito ou identificam fatores que repre-

sentam interposição à boa confluência das atividades obteve maioria 41,6%. Deve-se conside-

rar que o organograma e o desenho organizacional influenciam sobremaneira neste item. 

O número de respostas apuradas que estão localizadas na gradação referente à indife-

rença (nem concordo nem discordo) representou 15,4% do total; 24,5% discordaram, contra 

26,2% que concordaram; 15,4% disseram concordar muito e 10,8% discordaram muito; ao 

passo que a maior diferença de respostas entre aquelas que apresentavam níveis consoantes de 

intensidade entre si foi identificado nos itens “discordo plenamente” e “concordo plenamen-

te”, ficando o primeiro com 6,2% do total apurado, contra apenas 1,5% do segundo. Assim 

sendo, pôde-se concluir que, muito embora a empresa possua cargos e atribuições bem defini-

dos, o relacionamento entre as áreas tende a ser conflitante, à medida em que inter-relaciona 

objetivos e metas diferentes. 
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Diferentes critérios de desempenho e recompensas. 

 

Os critérios de avaliação de desempenho representam instrumento capaz de proporcio-

nar a possibilidade de premiação a funcionários que possuam desempenho acima do esperado 

e posiciona o indivíduo dentro da organização, de maneira que os mais capazes e propícios 

ocupem posições de destaque. 

O resultado de uma avaliação de desempenho nem sempre é justo, mas quando justo, 

também não garante recompensa à medida dos esforços e resultados alcançados, em muito 

devido aos recursos disponíveis para a premiação, quer sejam recursos materiais ou cargos de 

melhor posição hierárquica, quase sempre não serem suficientes para todos, o que exige que 

seja feita uma seleção entre os melhores.  

Um primeiro passo para se avaliar se critérios diferentes de avaliação de desempenho e 

recompensas pudessem representar um antecedente de conflito é avaliar se o indivíduo se sen-

te satisfeito com a recompensa que lhe é dada pelo trabalho desempenhado. 
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Estou feliz com os critérios de avaliação utilizados para aferir meu desempe-

nho na empresa 
Tabela 5 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 1 1,5 1,5 1,5 

discordo muito 5 7,7 7,7 9,2 

discordo 18 27,7 27,7 36,9 

nem concordo nem discor-

do 
8 12,3 12,3 49,2 

concordo 20 30,8 30,8 80,0 

concordo muito 8 12,3 12,3 92,3 

concordo plenamente 5 7,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Critérios de avaliação de desempenho 
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  O item 5 da pesquisa estimula a resposta do indivíduo tendo como base a sua satisfa-

ção com relação aos critérios de avaliação utilizados para aferir o seu desempenho no ambien-

te organizacional. 

Do total, 7,7% encontram-se plenamente satisfeitos, o que pressupõe que tiveram a re-

compensa por seus esforços plenamente atendidos, contra apenas 1,5% de totalmente insatis-

feitos. Aqueles que concordam perfizeram 30,8% e, se somados aos 12,3 % que concordaram 

muito, configuram 43.1% da amostra. 

Os que se situaram nos itens “discordo” e “discordo muito”, somados, englobam 

35,4% do universo amostral. 

 

Sou recompensado de maneira justa e coerente com o meu desempenho 
Tabela 6 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 2 3,1 3,1 3,1 

discordo muito 7 10,8 10,8 13,8 

discordo 23 35,4 35,4 49,2 

nem concordo nem discor-

do 
9 13,8 13,8 63,1 

concordo 12 18,5 18,5 81,5 

concordo muito 11 16,9 16,9 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Recompensa pelo desempenho 

 

 O item 6 também aborda este tema e apresentou uma grande convergência de respostas 

localizadas na área delimitada às discordâncias: 35,4% disseram discordar; 10,8% discorda-

ram muito; e 3,1% discordaram plenamente, o que, somado, contabiliza 49,3% do total apura-

do. 

 Os itens relacionados à concordância distribuiram suas freqüências do seguinte modo: 

18,5% concordam; 16,9% concordam muito; 1,5% concordam plenamente. O item referente à 

parcela de pessoas que se mostraram indiferentes foi de 13,8%. 
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Todos os funcionários recebem tratamento igualitário quando da distribuição 

de recompensas e reconhecimento pelo trabalho efetuado 
Tabela 7 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 3 4,6 4,6 4,6 

discordo muito 8 12,3 12,3 16,9 

discordo 23 35,4 35,4 52,3 

nem concordo nem discor-

do 
9 13,8 13,8 66,2 

concordo 15 23,1 23,1 89,2 

concordo muito 6 9,2 9,2 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Distribuição de recompensa e reconhecimento 
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O item 7 é a ultima, das três questões (as outras são as de numero 5 e 6) a abordar o 

tema relacionado a critérios de avaliação e recompensa. Procurou-se alterar o enfoque do e-

nunciado, que passou a englobar o referido tema tendo como ponto de convergência a organi-

zação como um todo. 

 O entrevistado teve a oportunidade de avaliar o processo de reconhecimento profissio-

nal tendo como ponto de análise não só a sua experiência e vivência, mas a de demais funcio-

nários. Foi referenciado o “todo”, assim, mesmo que o indivíduo não tenha tido qualquer tipo 

de frustração com relação a sua própria avaliação de desempenho e recompensas, ele pôde 

avaliar o processo com relação aos demais colegas de trabalho. 

 Seguindo o comportamento das repostas das questões antecedentes, foram detectadas 

tendências ao descontentamento. Se somados os apontamentos da escala reservados às grada-

ções de descontentamento, teremos 52,3% do total da amostra como discordantes do item. Se 

forem subtraídos do restante a parcela de indiferentes (13,8%) restarão apenas 33,9% que 

concordam com o item indiferentemente do grau de intensidade. 

 Analisando-se o resultado apurado nas três questões citadas foi possível verificar um 

descontentamento alto com os critérios de avaliação e recompensa: os respondentes sentem-se 

descontentes com os mecanismos de premiação por desempenho.  

 

Áreas de foco em tarefas uniformes e não-uniformes 

 

A empresa onde trabalho possui alto grau de burocratização, o que é incom-

patível para se atingir os objetivos do trabalho 
Tabela 8 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 3 4,6 4,6 4,6 

discordo 19 29,2 29,2 33,8 

nem concordo nem discor-

do 
9 13,8 13,8 47,7 

concordo 25 38,5 38,5 86,2 

concordo muito 9 13,8 13,8 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Grau de burocratização 

 

 

O grau de burocratização presente nas organizações determina o nível de rigidez com 

que são conduzidos os processos. Ambientes menos burocratizados permitem maior flexibili-

dade e diminuição do nível de tensão. À medida que as empresas adotam modelos de condu-

ção de processos incompatíveis com a natureza de seus negócios ou cultura organizacional, 

criam-se condições para que se instalem situações de descontentamento e, por conseguinte, 

queda do rendimento. Compatibilizar cultura organizacional, natureza de processos e modelo 

de condução de rotinas permite que as etapas e objetivos a serem alcançados obtenham maior 

chance de êxito. O item em foco relaciona o nível de burocratização diretamente ao êxito das 

tarefas atribuídas ao respondente. 

Torna-se importante observar que não houve respostas que compreendessem o grau 

máximo, nem em concordância, nem em discordância, assim, pode-se inferir, a grosso modo, 

que os indivíduos que responderam ao questionário estiveram menos propensos a exacerba-

ções. As freqüências aferidas foram: 38,5%, concordam; 29,2%, discordam; 13,8%, concor-

dam muito; 4,6%, discordam muito; e, finalmente, 13,8% são indiferentes. 
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Minhas tarefas são pouco normatizadas, o que, em minha opinião, torna sua 

execução mais trabalhosa e menos eficaz 
Tabela 9 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 5 7,7 7,7 7,7 

discordo muito 19 29,2 29,2 36,9 

discordo 24 36,9 36,9 73,8 

nem concordo nem discor-

do 
7 10,8 10,8 84,6 

concordo 9 13,8 13,8 98,5 

concordo muito 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Falta de normatização 

 

Na questão 9 procurou-se avaliar o quanto tarefas não normatizadas poderiam gerar 

conflito referente a tarefas uniformes e não uniformes. 
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A grande maioria dos entrevistados (66,1%) apresentou alto grau de discordância com 

relação à afirmação vinculada ao item. Somados aos que apresentaram grau máximo de dis-

cordância, representariam 73,8% da amostra total. Ao apurarmos os totais das questões 8 e 9 

referentes à discordância, observou-se, com maioria absoluta que o ambiente de trabalho é 

altamente burocratizado e normatizado, assim sendo, infere-se que a alta incidência de pro-

cessos burocratizados e a normatização pode constituir um antecedente de conflito presente na 

empresa. 

 

Ambigüidades e áreas de sombra 

 

O mesmo trabalho é desempenhado por mais de uma área diferente, o que, 

por conseguinte, acarreta trabalho desnecessário 
Tabela 10 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 7 10,8 10,8 10,8 

discordo muito 9 13,8 13,8 24,6 

discordo 18 27,7 27,7 52,3 

nem concordo nem discor-

do 
3 4,6 4,6 56,9 

concordo 22 33,8 33,8 90,8 

concordo muito 6 9,2 9,2 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 



 68

Trabalhos executados em mais de uma área 

 

 Os enunciados 10 e 11 estão relacionados ao trabalho desempenhado desnecessaria-

mente. Neste caso, considera-se trabalho desnecessário quando determinada tarefa é desem-

penhada por mais de uma área concomitantemente. A distribuição da freqüência mostra quase 

o mesmo grau de intensidade nas questões citadas entre concordância e discordância. E, ilus-

trando esse fato, temos, na questão 10, 33,8% "concordo"; 27,7% "discordo"; 9,2% "concordo 

muito"; 13,8% "discordo muito"; e 4,6% "nem concordo nem discordo". Neste item houve a 

ausência do item "concordo plenamente". O item discordo plenamente alcançou uma freqüên-

cia de 10,8%.  



 69

Algumas tarefas executadas por mais de uma área poderiam ser executadas 

por uma área apenas 
Tabela 11 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 2 3,1 3,1 3,1 

discordo 4 6,2 6,2 9,2 

nem concordo nem discor-

do 
10 15,4 15,4 24,6 

concordo 29 44,6 44,6 69,2 

concordo muito 11 16,9 16,9 86,2 

concordo plenamente 9 13,8 13,8 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Mesma tarefa executada em áreas diferentes 

 

Na questão 11 a afirmação proposta obteve um altíssimo grau de concordância. Se a-

purados os resultados de "concordo+ concordo muito+ concordo plenamente", alcançar-se-á a 

freqüência absoluta parcial de 75,1%. Confrontando os resultados encontrados nessas duas 
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questões, tendo como referência ambigüidades e áreas de sombra como antecedentes de con-

flito, foi possível detectar que muito embora não tenha havido uma intensidade tão alta na 

primeira questão com relação às áreas de sombra uma grande maioria de entrevistados con-

cordou com o fato de que determinada tarefa desempenhada por mais de uma área pode ser 

desempenhado por uma área apenas. Assim sendo, este item constitui antecedente de conflito 

presente na empresa. 

 

Insatisfação com o papel organizacional 

 

Tenho interesse em permanecer na empresa, pois vejo amplas possibilidades 

de me satisfazer profissionalmente, visto que os critérios de ascensão e reconheci-

mento são justos 
Tabela 12 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 1 1,5 1,5 1,5 

discordo muito 1 1,5 1,5 3,1 

discordo 4 6,2 6,2 9,2 

nem concordo nem discor-

do 
13 20,0 20,0 29,2 

concordo 29 44,6 44,6 73,8 

concordo muito 14 21,5 21,5 95,4 

concordo plenamente 3 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Critérios de ascensão e reconhecimento 

 

 

 

 Apenas 9,2% dos respondentes manifestaram desinteresse em permanecer na empresa. 

Abstraindo-se os indiferentes, temos mais de 70% concordando, em graus variados, em buscar 

a realização profissional dentro da empresa.  

 



 72

Estou satisfeito com a minha posição dentro da empresa e tenho oportunida-

de para progredir 
Tabela 13 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 1 1,5 1,5 1,5 

discordo muito 3 4,6 4,6 6,2 

discordo 8 12,3 12,3 18,5 

nem concordo nem discor-

do 
2 3,1 3,1 21,5 

concordo 29 44,6 44,6 66,2 

concordo muito 15 23,1 23,1 89,2 

concordo plenamente 7 10,8 10,8 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

Oportunidades de ascensão 
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 A questão de nº 13, semelhante à anterior, também apresenta elevados percentuais de 

concordância (78,5% ). 

 

Poderíamos contribuir mais para o sucesso do Banco do Brasil, se executás-

semos nossas tarefas de maneira diferente 
Tabela 14 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 2 3,1 3,1 3,1 

discordo 5 7,7 7,7 10,8 

nem concordo nem discordo 15 23,1 23,1 33,8 

concordo 29 44,6 44,6 78,5 

concordo muito 10 15,4 15,4 93,8 

concordo plenamente 4 6,2 6,2 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Maneira de execução de tarefas 

 

 

 A questão de nº14 obteve alta concordância, o que pode demonstrar insatisfação com a 

maneira de execução do trabalho.  

Em resumo, as questões de nºs 12, 13 e 14 têm como foco a satisfação do funcionário 

com relação a suas perspectivas de futuro dentro da empresa. Se considerarmos a primeira 

questão referente a este antecedente de conflito, aferiremos que, com a freqüência cumulativa 

das gradações "concordo plenamente", "discordo plenamente", "discordo muito" e "discordo", 

teremos um total de 13,8%. Dos entrevistados, 44,6% disseram "concordar" com a afirmação, 

enquanto 21,5% disseram "concordar muito", perfazendo um total de 66,1%. O número de 

indivíduos indiferentes ("nem concordo nem discordo") foi de 20% da freqüência total. Com 

relação à questão 13, deve-se mencionar que o conceito de satisfação pode ter amplo 

significado e agregar diferentes tipos de percepção, e, neste item, tentou-se relacionar 

satisfação à posição ocupada pelo respondente na empresa. A maioria absoluta (78,5%) de 

entrevistados concordou, independentemente do grau de intensidade, com a afirmação 

proposta. Dessa maioria absoluta, 10,8% se disseram plenamente satisfeitos; muito embora na 

questão 14 a freqüência de concordância tenha caído para 66,2%. Se considerarmos os 23,1% 

de indiferentes, veremos que a parcela de concordância mais uma vez representa grande 

maioria. Ao se considerar a análise consolidada das questões 13 e 14, pode-se dizer que o alto 



 75

grau de satisfação e a possibilidade de ascensão são fatores presentes na organização, no 

entanto a maioria dos entrevistados considera viável, ao melhor desempenho das tarefas, 

diferentes alternativas para execução do trabalho. Assim sendo, a insatisfação com o papel 

organizacional não deve ser considerada como um antecedente de conflito na empresa. 

 

Dependência de insumos comuns 

 

Os insumos têm de ser divididos entre as equipes da minha própria área 
Tabela 15 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 3 4,6 4,6 4,6 

discordo muito 4 6,2 6,2 10,8 

discordo 16 24,6 24,6 35,4 

nem concordo nem discor-

do 
16 24,6 24,6 60,0 

concordo 23 35,4 35,4 95,4 

concordo muito 3 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Necessidade de divisão de insumos 

 

 

 

 Esta questão considerou que a divisão de insumos dentro de uma mesma área da em-

presa poderia ser fator de conflito. Foi aferido que existe grande concordância (40% do total) 

no entanto, se somados os indiferentes e os discordantes (sem qualquer grau de intensidade) 

encontraremos a freqüência acumulada de 49,2%. Pode-se dizer com isso que, muito embora 

40% do total de entrevistados tehna de dividir insumos com membros de sua própria área, eles 

não representam a maioria absoluta. Ponderando-se a respeito das freqüências totais infere-se 

que ao menos boa parte da organização tem de dividir insumos entre si, ou seja, uma pequena 

parte (apenas 4,6% "discordo plenamente") tem insumos reservados exclusivamente para si. 
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Obstáculos à comunicação 

 

A comunicação entre as pessoas e áreas é eficiente (entendo e sou entendido 

com clareza) 
Tabela 16 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 1 1,5 1,5 1,5 

discordo muito 6 9,2 9,2 10,8 

Discordo 29 44,6 44,6 55,4 

nem concordo nem discordo 5 7,7 7,7 63,1 

Concordo 16 24,6 24,6 87,7 

concordo muito 8 12,3 12,3 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Eficiência da comunicação entre pessoas e áreas 

  

Com o grau de discordância (discordo plenamente, discordo muito e discordo) de 

55,4%, a comunicação entre as pessoas e áreas não é considerada eficiente no Banco do Brasil. 
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Tenho ampla oportunidade de expor meus pontos de vista aos meus colegas 
Tabela 17 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 1 1,5 1,5 1,5 

discordo 1 1,5 1,5 3,1 

nem concordo nem discor-

do 
3 4,6 4,6 7,7 

concordo 26 40,0 40,0 47,7 

concordo muito 24 36,9 36,9 84,6 

concordo plenamente 10 15,4 15,4 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Oportunidade de expor pontos de vista 

 

 Por outro lado, 92,3 % acham que existe ampla liberdade de exposição dos pontos de 

vista aos colegas, o que caracteriza um ambiente propício à comunicação entre as pessoas. 
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Tenho ampla oportunidade de expor meus pontos de vista aos meus superio-

res 
Tabela 18 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 3 4,6 4,6 4,6 

discordo 3 4,6 4,6 9,2 

nem concordo nem discor-

do 
3 4,6 4,6 13,8 

concordo 26 40,0 40,0 53,8 

concordo muito 22 33,8 33,8 87,7 

concordo plenamente 8 12,3 12,3 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Oportunidade de expor pontos de vista aos superiores 

 

 Junto aos superiores, 82,2% também concordam que têm ampla oportunidade de expor 

os seus pontos de vista. 
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Meu relacionamento com as outras áreas da empresa é claro 
Tabela 19 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo 7 10,8 10,8 10,8 

nem concordo nem discor-

do 
11 16,9 16,9 27,7 

concordo 28 43,1 43,1 70,8 

concordo muito 15 23,1 23,1 93,8 

concordo plenamente 4 6,2 6,2 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Clareza no relacionamento com outras áreas 

 

 

 Dos entrevistados, 62,3% acreditam que o seu relacionamento com as outras áreas da 

empresa é claro. 

 



 81

 

Compreendo as ordens e determinações de meus superiores 
Tabela 20 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo 6 9,2 9,2 9,2 

nem concordo nem discor-

do 
3 4,6 4,6 13,8 

concordo 25 38,5 38,5 52,3 

concordo muito 25 38,5 38,5 90,8 

concordo plenamente 6 9,2 9,2 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Compreensão das ordens dos superiores 

 

 Também as ordens e determinações superiores são perfeitamente compreendidas por 

86,2% dos entrevistados. 
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Todos podem expor suas idéias sem receio de represálias 

 
Tabela 21 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 2 3,1 3,1 3,1 

discordo muito 1 1,5 1,5 4,6 

discordo 15 23,1 23,1 27,7 

nem concordo nem discor-

do 
6 9,2 9,2 36,9 

concordo 20 30,8 30,8 67,7 

concordo muito 14 21,5 21,5 89,2 

concordo plenamente 7 10,8 10,8 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Exposição de idéias sem receio de represálias 

  

Para 73,1% dos entrevistados, a exposição de idéias pode ocorrer sem receio de repre-

sálias. No entanto, 23,1% discordam; 1,5% discordam muito; e 3,1% discordam plenamente. 
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 A comunicação é fator preponderante dentro das organizações modernas. Ela é o me-

canismo principal de funcionamento e manutenção de quaisquer relações. Problemas de co-

municação podem gerar inúmeras deficiências e queda de rendimento, além de poder com-

prometer a hierarquia da empresa. Os obstáculos à comunicação foram abordados pelas ques-

tões de números, 17, 18, 19, 20 e 21.  

Serão consolidados os resultados para que se possa ter uma visão conclusiva dos resul-

tados alcançados: a questão 16 obteve uma distribuição de freqüência diferente das demais, 

pois se relacionava apenas à eficiência da comunicação entre áreas, sendo que 44,6% dos en-

trevistados discordaram da afirmação. No entanto, se somados os itens "concordo" e "concor-

do muito", alcançar-se-á a freqüência acumulada de 36,9%. Assim sendo, pode-se considerar 

que boa parcela da amostra considera que existam obstáculos à comunicação.  

Nas demais questões referentes ao tema (17, 18, 19, 20 e 21) a distribuição de fre-

qüência ocorreu de forma semelhante, com a maioria dos entrevistados optando pela gradação 

"concordo" e "concordo muito" (76,9% na questão 17; 73,8% na questão 18; 66,2% na ques-

tão 19; 77% na questão 20 e 52,3% na questão 21). No entanto, é preciso que seja menciona-

do que, nesta última questão, o grau de concordância máxima ("concordo plenamente") alcan-

çou 10,8% da freqüência total. Consoante à freqüência, pode se inferir que, muito embora 

existam obstáculos à comunicação, eles não representam fator preponderante como 

antecedente de conflito na organização, pois a maioria dos respondentes considera existir 

ampla oportunidade de exposição de pontos de vista entre colegas e entre superiores, além de 

considerarem também a inexistência de receio de represálias com relação às idéias expostas e 

à compreensão de ordens de determinações superiores. 
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Habilidades e características pessoais 

 

Em minha área existe uma preocupação constante em se delegar tarefas a 

pessoas com compatibilidade psicológica e traços de personalidade necessários à 

função a ser exercida 
Tabela 22 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 3 4,6 4,6 4,6 

discordo 7 10,8 10,8 15,4 

nem concordo nem discor-

do 
13 20,0 20,0 35,4 

concordo 28 43,1 43,1 78,5 

concordo muito 7 10,8 10,8 89,2 

concordo plenamente 7 10,8 10,8 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Delegação de tarefas a pessoas compatíveis com a função 
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Não tenho as características específicas para executar as tarefas atribuídas a minha 

função, seria muito mais útil à organização se estivesse executando outras tarefas 

Tabela 23  

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 21 32,3 32,3 32,3 

discordo muito 17 26,2 26,2 58,5 

discordo 19 29,2 29,2 87,7 

nem concordo nem discor-

do 
2 3,1 3,1 90,8 

concordo 4 6,2 6,2 96,9 

concordo muito 1 1,5 1,5 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Inadequabilidade da pessoa à função 

 

 

 Todos os indivíduos possuem habilidades e características pessoais próprias. O 

desempenho dos funcionários depende da capacidade da área de recursos humanos de alocar o 
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funcionário certo para a tarefa certa, ou seja, deve existir consonância entre a personalidade e 

a habilidade com o grau de dificuldade e particularidade da função a ser exercida. Um 

funcionário insatisfeito por exercer tarefas que não lhe sejam agradáveis poderá render menos 

que um funcionário plenamente satisfeito com as funções a serem exercidas. Os enunciados 

de 22 e 23 do questionário relacionam as habilidades e características pessoais com a função 

exercida pelo funcionário. A diferença existente entre ambas é que a questão número 22 está 

relacionada à preocupação constante em se delegar tarefas a pessoas com compatibilidade 

psicológica e traços de personalidade necessários à função exercida e a de número 23 

relaciona-se às características pessoais do indivíduo em consonância com as tarefas atribuídas 

a sua função. Ainda nesta questão relaciona-se a possibilidade de haver a possibilidade de o 

funcionário ser mais útil e produtivo à organização caso estivesse executando outras 

atividades. No primeiro enunciado, 21,6% dos entrevistados disseram "concordar muito" ou 

"concordar plenamente", enquanto que a grande maioria, 43,1% dos respondentes, disse 

"concordar". Neste item o número de indivíduos indiferentes ("nem concordo nem discordo") 

alcançou uma freqüência de 20% do total dos entrevistados. Pode-se dizer, portanto, que a 

preocupação da empresa em equacionar características pessoais com requisitos para a função 

não representa antecedente de conflito, o que também pode ser confirmado pela questão 

seguinte (28) pois, neste anunciado, procurou-se negar o que havia sido antes afirmado. 

Assim, por serem mutuamente excludentes, era de se esperar que houvesse uma reversão mais 

ou menos semelhante de freqüências. Foi alcançado o patamar de 87,7% de freqüência 

acumulada dos itens "discordo", "discordo muito" e "discordo plenamente". Assim, pode-se 

concluir que os indivíduos acreditam estar desempenhando funções adequadas às suas 

características psicológicas e profissionais. 
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Sintomas de conflito 

 

Comunicação ineficiente e decisões baseadas em informações erradas 

 

As decisões não são tomadas com base em informações adequadas 
Tabela 24 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 4 6,2 6,3 6,3 

discordo muito 13 20,0 20,3 26,6 

discordo 24 36,9 37,5 64,1 

nem concordo nem dis-

cordo 
9 13,8 14,1 78,1 

concordo 10 15,4 15,6 93,8 

concordo muito 3 4,6 4,7 98,4 

concordo plenamente 1 1,5 1,6 100,0 

Valid 

Total 64 98,5 100,0 
 

 

Missing System 1 1,5 
 

 

 

 

Total 65 100,0 
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Tomada de decisão com base em informações inadequadas 

 

 

 Este tema foi abordado pelas questões 24 e 20. Comunicação eficiente implica na pas-

sagem de informações que possam chegar a um receptor da maneira como foram planejadas 

pelo emissor, ou seja, deve haver coerência entre o que se diz e o que se entende. A questão 

20 trata justamente da comunicação entre superiores e subordinados. O item alcançou alto 

grau de concordância. Se forem somadas as gradações referentes, sem que sejam atribuídos 

intensificadores, teremos 86,2% de indivíduos que dizem compreender o que a eles é infor-

mado por superiores. Pode-se inferir que a comunicação vertical possui bons níveis de quali-

dade. A questão número 24, muito embora não possuísse interdependência com a 20, permitiu 

avaliar se a segunda parte do tema proposto seria sintoma de conflito. Aì procedeu-se a uma 

negação do tema ("as decisões não são tomadas com base em informações adequadas"), e os 

resultados alcançados 36,9% de "discordo" contra 15,4% de "concordo"; 20% de "discordo 

muito" em oposição a 4,6% de "concordo muito" apesar de não representarem um equilíbrio, 

denotam que, de certa maneira, existe uma tendência a se considerar que as decisões são to-

madas com base em informações adequadas. No entanto, não devem ser desconsiderados a-

queles que não concordam com a citação. 
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Hostilidade e inveja grupal 

 

Percebo grande competitividade entre as áreas 

Tabela 25 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 1 1,5 1,5 1,5 

discordo muito 4 6,2 6,2 7,7 

discordo 10 15,4 15,4 23,1 

nem concordo nem discor-

do 
12 18,5 18,5 41,5 

concordo 25 38,5 38,5 80,0 

concordo muito 7 10,8 10,8 90,8 

concordo plenamente 6 9,2 9,2 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Competitividade entre as áreas 
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Existem "rixas" e certo revanchismo entre algumas áreas 

Tabela 26 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 1 1,5 1,5 1,5 

discordo muito 13 20,0 20,0 21,5 

discordo 9 13,8 13,8 35,4 

nem concordo nem discor-

do 
10 15,4 15,4 50,8 

concordo 18 27,7 27,7 78,5 

concordo muito 10 15,4 15,4 93,8 

concordo plenamente 4 6,2 6,2 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Existência de rixas entre as áreas 

 

 Quando existe determinado grau de hostilidade entre grupos, ocorre um cerceamento 

do fluxo de comunicação. Instala-se uma preocupação constante de que existam represálias 

com relação à exposição de idéias indesejáveis. Tentou-se alcançar este sintoma de conflito 
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com a questão 21, e o resultado alcançado foi de 30,8% de "concordo"; 21,5% de "concordo 

muito"; e 10,8% de "concordo plenamente". Assim sendo, no que tange a existir certo receio 

por expor idéias, conclui-se que não existe fundamentação para que se afirme tal fato como 

indicador de hostilidade na organização. As questões 25 e 26 asseveram a possibilidade de a 

grande competitividade entre áreas, somada à existência de certo revanchismo, configurar 

sintoma de conflito presente na empresa. Grande parte da amostra percebe a grande competi-

tividade entre as áreas: houve 38,5% de "concordo"; 10,8% de "concordo muito"; e 9,2% de 

"concordo plenamente". Assim sendo, deve-se ponderar a respeito da existência de competiti-

vidade e inveja intergrupal como sendo um possível sintoma de conflito presente na empresa. 

Com relação ao revanchismo e "rixas", que seriam conflitos já existentes e percebidos num 

ambiente de trabalho, aferiu-se 49,3% do total das freqüências relacionadas à concordância; 

15,4% à indiferença; e 35,3% à discordância. Com base nesta distribuição, infere-se que exis-

tem conflitos percebidos pelos indivíduos. 

 

Fricção interpessoal 

 

Os conflitos polarizam-se em torno de pessoas e personalidades 
Tabela 27 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 1 1,5 1,5 1,5 

discordo muito 7 10,8 10,8 12,3 

discordo 14 21,5 21,5 33,8 

nem concordo nem dis-

cordo 
13 20,0 20,0 53,8 

concordo 21 32,3 32,3 86,2 

concordo muito 8 12,3 12,3 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Conflitos entre pessoas 
 

 

Meu trabalho é prejudicado por causa de outros funcionários 
Tabela 28 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 13 20,0 20,0 20,0 

discordo muito 16 24,6 24,6 44,6 

discordo 22 33,8 33,8 78,5 

nem concordo nem discor-

do 
4 6,2 6,2 84,6 

concordo 4 6,2 6,2 90,8 

concordo muito 3 4,6 4,6 95,4 

concordo plenamente 3 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Trabalho prejudicado por outros funcionários 

 

  

 

Estou plenamente satisfeito com os meus colegas de trabalho, nosso relacionamen-

to é saudável e propício à fluidez das atividades 

Tabela 29 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo 4 6,2 6,2 6,2 

nem concordo nem discor-

do 
6 9,2 9,2 15,4 

concordo 27 41,5 41,5 56,9 

concordo muito 17 26,2 26,2 83,1 

concordo plenamente 11 16,9 16,9 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Satisfação com os colegas de trabalho 

 

 

 

Sinto certo grau de antipatia por determinados membros da minha área 
Tabela 30 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 17 26,2 26,2 26,2 

discordo muito 13 20,0 20,0 46,2 

discordo 17 26,2 26,2 72,3 

nem concordo nem discor-

do 
6 9,2 9,2 81,5 

concordo 8 12,3 12,3 93,8 

concordo muito 1 1,5 1,5 95,4 

concordo plenamente 3 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Antipatia por colegas 

 

 

 

 

Certos relacionamentos interpessoais geram problemas entre os demais 

membros da minha área 
Tabela 31 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 6 9,2 9,2 9,2 

discordo muito 14 21,5 21,5 30,8 

discordo 17 26,2 26,2 56,9 

nem concordo nem discor-

do 
7 10,8 10,8 67,7 

concordo 15 23,1 23,1 90,8 

concordo muito 4 6,2 6,2 96,9 

concordo plenamente 2 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Dificuldades de relacionamentos interpessoais 

 

 

 A fricção interpessoal é o tema que avalia o conflito nos níveis pessoais e o desgaste 

das relações interpessoais no ambiente de trabalho que configuram como sintoma de conflito. 

 No que tange ao tema, foram relacionadas seis questões do questionário: 26, 27, 28, 

29, 30 e 31. 

 A primeira questão referente ao tema (28) obteve como freqüência 78,9 % do total 

apurado como discordantes ao proposto. A questão 29, que, constituindo oposição à primeira 

(questão 28) deveria obter freqüências diversas, para que se pudesse comprovar que a afirma-

ção vinculada ao tema fosse verdadeira, obteve uma freqüência de 84,6% de indivíduos que 

expressaram suas respostas dentro da gradação relativa à concordância. Portanto, pode se con-

siderar que os indivíduos estão satisfeitos com os relacionamentos interpessoais e não se sen-

tem prejudicados por colegas de trabalho. Isso é reiterado pela questão de número 30, cuja 

afirmação pretende aferir a existência de antipatia mútua entre membros de uma mesma área. 

Nesta questão, obteve-se 72,4% de indivíduos que dizem não possuir antipatia por colegas de 

trabalho. 

 Considerando-se a análise anteriormente feita em outra parte deste trabalho, conside-

rar-se-á que, com referência à questão 26, o que existe é realmente alto grau de competitivi-

dade, que pode configurar sintoma de conflito. Completando a análise do tema proposto, a 
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questão 31 aponta 56,9% de indivíduos com respostas discordantes à afirmação proposta. Ao 

se confrontarem os resultados das questões 26 e 31, conclui-se que, muito embora exista um 

grande grau de competitividade entre áreas, uma menor parcela de indivíduos concorrentes 

acaba por constituir relacionamentos interpessoais problemáticos. A questão 30 mostrou, co-

mo resultado de suas respostas, que a grande maioria dos respondentes, 72,4%, discorda da 

afirmação que propõe a possibilidade da existência de antipatia do entrevistado por membros 

de sua área. 

 Consolidando as análises das questões, é possível dizer que a fricção pessoal existe no 

Banco do Brasil, mas a níveis tolerantes. No entanto, isso não garante que não possam vir a 

existir conflitos condicionados a relação interpessoal. 

 

Escalada de arbitragem 

 

Os problemas entre funcionários são resolvidos por seus superiores 
Tabela 32 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 2 3,1 3,1 3,1 

discordo muito 7 10,8 10,8 13,8 

discordo 21 32,3 32,3 46,2 

nem concordo nem discor-

do 
20 30,8 30,8 76,9 

concordo 13 20,0 20,0 96,9 

concordo muito 1 1,5 1,5 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Problemas entre funcionários resolvidos por seus superiores 

 

Com relação à escalada de arbitragem (objeto da questão 32), obteve-se o maior nível 

de indiferentes até então analisados, 30,8%; 46,2% de discordantes (freqüência acumulada) e 

o restante configurou parcela incluída nas gradações referentes à concordância. Com base nas 

freqüências aferidas, pôde-se concluir que a escalada de arbitragem, muito embora exista, não 

configura, a grosso modo, um sintoma de conflito. 

 

Proliferação de regras 

 

 As regras, dentro de uma organização, existem para balizar e normatizar os níveis de 

relacionamentos e fluxos de trabalho. Assim, pode-se evitar extrapolações indesejáveis. 
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Sigo muitos regulamentos 
Tabela 33 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 4 6,2 6,2 6,2 

discordo 14 21,5 21,5 27,7 

nem concordo nem discor-

do 
24 36,9 36,9 64,6 

concordo 15 23,1 23,1 87,7 

concordo muito 7 10,8 10,8 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Alta regulamentação 
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Sinto-me incomodado pelos regulamentos e regras que tenho de seguir, creio 

que eles só atrapalham o meu desempenho 

Tabela 34 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 5 7,7 7,7 7,7 

discordo muito 13 20,0 20,0 27,7 

discordo 32 49,2 49,2 76,9 

nem concordo nem discor-

do 
12 18,5 18,5 95,4 

concordo 2 3,1 3,1 98,5 

concordo muito 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Regulamentação atrapalha o desempenho 
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As questões 33 e 34 procuraram abordar este tema de forma que a primeira questão 

serviria para indicar o nível de percepção com relação aos regulamentos e o grau de tolerância 

dos entrevistados com a relação às regras e regulamentos. As freqüências observadas distribu-

íram-se de maneira esparsa: 36,9% "nem concordo nem discordo"; 23,1% "concordo"; 10,8% 

"concordo muito"; 1,5% "concordo plenamente"; 6,2% "discordo muito"; 21,5% "discordo". 

Assim sendo, não se deve fazer qualquer afirmação que possa configurar generalização. No 

entanto, observa-se que o grau máximo de satisfação (concordo plenamente) não obteve fre-

qüência. Na questão seguinte (34) observou-se vantagem numérica para gradações de concor-

dância: 46,1%, ficando os itens restantes da seguinte maneira: 20 % de indiferentes, 21,5% 

que disseram discordar, 10,8% que disseram discordar muito e 1,5 % que discordaram plena-

mente. 

 Tendo como referência os resultados colhidos nas duas questões acima citadas, é pos-

sível identificar que, muito embora não exista uma clara congruência de indicativos que asse-

vere regras e regulamentos como sintomas de conflito, é possível que possam vir a se tornar 

sintomas de conflito. 

 

Moral baixa e frustração 

 

Sinto-me frustrado com relação à empresa onde trabalho 
Tabela 35 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 18 27,7 27,7 27,7 

discordo muito 25 38,5 38,5 66,2 

discordo 18 27,7 27,7 93,8 

nem concordo nem discor-

do 
1 1,5 1,5 95,4 

concordo 3 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Frustração com a empresa 

 

 

 A frustração pode constituir fator agravante nas relações interpessoais do indivíduo, 

bem como comprometer o seu desempenho e suas aspirações futuras. O tema proposto foi 

abordado pela questão 35, por existirem inúmeros fatores, muitos dos quais agindo concomi-

tantemente, para constituir um estado de frustração. Deve-se proceder a uma análise parcimo-

niosa deste item. Pode-se afirmar com certo grau de segurança que a maioria absoluta dos 

entrevistados não demonstra qualquer grau de frustração com a empresa (93,9% do total da 

amostra – somatório dos itens "discordo", "discordo muito" e "discordo plenamente"). Grada-

ções de concordância com afirmações como "concordo muito" e "concordo plenamente" nem 

sequer foram mencionadas por qualquer respondente. Assim sendo, pode-se afirmar que a 

frustração não é sintoma de conflito existente da organização alvo desta pesquisa. 
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Causas e fontes do conflito 

 

Território psicológico 

 

Os limites entre as relações interdepartamentais são plenamente respeitados, por 

conseguinte não sinto minha privacidade e espaço desrespeitados 
Tabela 36 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 8 12,3 12,3 12,3 

discordo 24 36,9 36,9 49,2 

nem concordo nem discor-

do 
9 13,8 13,8 63,1 

concordo 20 30,8 30,8 93,8 

concordo muito 3 4,6 4,6 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Respeito aos limites interdepartamentais 
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 As questões 36, 37 e 38 referem-se ao território psicológico do sujeito. A questão 36 

reporta-se ao respeito aos limites entre as relações interdepartamentais, implicando no senti-

mento de privacidade do indivíduo. Observa-se, a partir da tabela e do gráfico 36, que a maior 

parte dos entrevistados discorda desta colocação, sendo que 36,9% dos respondentes discor-

dam e 12,3% discordam muito. Apesar disso, um número considerável de sujeitos concorda, 

sendo que 30,8% dos respondentes assinalaram “concordo”; 4,6% “concordo muito”; 1,5% 

“concordo plenamente”; e 13,8% se mostraram indiferentes, o que pode indicar que, em al-

gumas áreas do Banco, os limites entre as relações interdepartamentais são mais respeitados 

do que em outros, prevalecendo, no entanto, o desrespeito destas relações. 

 

 

Existe o sentimento de equipe em minha área 
Tabela 37 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo 3 4,6 4,6 4,6 

nem concordo nem discor-

do 
5 7,7 7,7 12,3 

concordo 30 46,2 46,2 58,5 

concordo muito 18 27,7 27,7 86,2 

concordo plenamente 9 13,8 13,8 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Sentimento de equipe 

 

 

 

A questão 37 refere-se à existência de sentimento de equipe na área em que o entrevis-

tado trabalha. Esta questão, como mostram a tabela e o gráfico 37, obteve 87,7% de concor-

dância, somando-se as respostas “concordo”, “concordo muito” e “concordo plenamente”. 

Poucas pessoas discordaram (4,6%) e poucas se mostraram indiferentes (7,7%), o que confir-

ma a existência de sentimento de equipe na área de trabalho dos respondentes. 
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Percebo a existência de grupos informais ("panelinhas") em minha área 
Tabela 38 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 5 7,7 7,7 7,7 

discordo muito 12 18,5 18,5 26,2 

discordo 23 35,4 35,4 61,5 

nem concordo nem discor-

do 
10 15,4 15,4 76,9 

concordo 10 15,4 15,4 92,3 

concordo muito 4 6,2 6,2 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Existência de “panelinhas” 
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Já a questão 38 refere-se à existência de grupos informais ("panelinhas") na área de 

trabalho, tendo sido encontrado, conforme demonstra o gráfico 38, que a grande maioria dos 

respondentes discorda, 61,5% destes, agrupando-se as respostas entre “discordo”, “discordo 

muito” e “discordo plenamente”. Além disso, 15,4% nem concordam, nem discordam; 15,4% 

concordam; 6,2% concordam muito; e 1,5% concordam plenamente. Isso indica que a exis-

tência de grupos informais ("panelinhas") na área de trabalho é muito pequena dentro da em-

presa, o que confirma o resultado encontrado na questão anterior de que existe sentimento de 

equipe na área de trabalho. 

 Assim, dentre os fatores do território psicológico que podem configurar como causas 

ou fontes de conflito dentro do Banco do Brasil, encontra-se o desrespeito aos limites entre as 

relações interdepartamentais. 

 

Competição por recursos escassos 

 

Os insumos (materiais e serviços de terceiros) têm de ser divididos entre 

áreas diferentes, o que causa certa disputa 
Tabela 39 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 2 3,1 3,1 3,1 

discordo muito 10 15,4 15,4 18,5 

discordo 14 21,5 21,5 40,0 

nem concordo nem discor-

do 
18 27,7 27,7 67,7 

concordo 16 24,6 24,6 92,3 

concordo muito 3 4,6 4,6 96,9 

concordo plenamente 2 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Disputas por insumos 

 

 Este tópico é composto apenas pela questão 39, que trata da disputa pelos insumos 

(materiais e serviços de terceiros) que devem ser divididos entre áreas diferentes. Segundo a 

tabela e o gráfico 39, a maioria dos respondentes (27,7%) mostrou-se indiferente a esta ques-

tão, havendo uma pequena predominância de discordância, sendo que 40% das respostas en-

contram-se entre os valores mais baixos da escala, ou seja, “discordo”, “discordo muito” e 

“discordo plenamente”. Já entre os valores mais altos da escala, ou seja, “concordo”, “concor-

do muito” e “concordo plenamente”, encontram-se 32,3% das respostas. Este resultado indica 

que deve haver diferença entre as áreas, ou seja, algumas percebem uma maior competição do 

que outras, prevalecendo, no entanto, a não competição e, portanto, podendo este item não se 

configurar como causa de conflito na organização. 
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Conflitos deliberadamente criados 

 

Alguns conflitos ocorrem sem que haja motivo claro 

Tabela 40 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 2 3,1 3,1 3,1 

discordo muito 4 6,2 6,2 9,2 

discordo 12 18,5 18,5 27,7 

nem concordo nem discor-

do 
8 12,3 12,3 40,0 

concordo 33 50,8 50,8 90,8 

concordo muito 3 4,6 4,6 95,4 

concordo plenamente 3 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Existência de conflitos sem clareza do motivo 

  

Em relação aos conflitos deliberadamente criados, encontram-se as questões 40 e 41. 

A questão 40 reporta-se à ocorrência de conflito sem que haja motivo claro. Esta questão a-
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presentou um elevado grau de concordância, sendo que, conforme a tabela e o gráfico 40, 

60% das respostas encontram-se entre “concordo”, “concordo muito” e “concordo plenamen-

te”, enquanto que 27,7% encontram-se entre “discordo”, “discordo muito” e “discordo plena-

mente” e 12,3% das respostas encontram-se em “não concordo, nem discordo”. Assim, perce-

be-se uma elevada ocorrência de conflitos, sem que haja motivo claro, dentre a amostra da 

população estudada. 

 

 

A maioria dos conflitos que acontecem em minha área são desnecessários e 

fúteis 
Tabela 41 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 2 3,1 3,1 3,1 

discordo muito 3 4,6 4,6 7,7 

discordo 22 33,8 33,8 41,5 

nem concordo nem discor-

do 
17 26,2 26,2 67,7 

concordo 16 24,6 24,6 92,3 

concordo muito 4 6,2 6,2 98,5 

concordo plenamente 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Existência de conflitos desnecessários 

 

 

A questão 41 afirma que a maioria dos conflitos que acontecem na área são desneces-

sários e fúteis. A partir da tabela e do gráfico 41, percebe-se uma predominância de discor-

dância nesta questão, sendo que 3,1% dos respondentes discordam plenamente, 4,6% discor-

dam muito e 33,8% discordam. Além disso, 26,2% dos respondentes não concordam nem 

discordam, 24,6% concordam, 6,2% concordam muito e 1,5% concordam plenamente. Assim, 

observa-se que os respondentes não consideram que a maioria dos conflitos que ocorrem são 

desnecessários e fúteis. 

 Dessa maneira, percebe-se que ocorrem conflitos sem motivo claro, no entanto a maio-

ria dos conflitos não são desnecessários nem fúteis, o que não confirma a existência de confli-

tos deliberadamente criados. 
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Conflitos advindos de diferentes estilos de trabalho 

 

Algumas pessoas atrapalham a execução do trabalho, pois não possuem um 

estilo de trabalho compatível com o restante da equipe 
Tabela 42 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 3 4,6 4,6 4,6 

discordo muito 12 18,5 18,5 23,1 

discordo 18 27,7 27,7 50,8 

nem concordo nem discor-

do 
11 16,9 16,9 67,7 

concordo 12 18,5 18,5 86,2 

concordo muito 7 10,8 10,8 96,9 

concordo plenamente 2 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

Existência de estilos de trabalho incompatíveis na equipe 
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 Este tópico engloba as questões 42 e 43. A questão 42 refere-se à dificuldade de exe-

cução do trabalho, devido à incompatibilidade de estilos de trabalho de algumas pessoas da 

equipe. A tabela e o gráfico 42 demonstram que a maioria dos respondentes (27,7%) discor-

dam da questão. Além disso, 18,5% discordam muito e 4,6% discordam plenamente, enquanto 

que 16,9% não concordam nem discordam, 18,5% concordam, 10,8% concordam muito e 

3,1% concordam plenamente. O que se observa, então, é uma predominância de discordância, 

ou seja, os respondentes não consideram que algumas pessoas atrapalham a execução do tra-

balho, por possuírem um estilo de trabalho incompatível com o restante da equipe. 

 

Desempenho o meu trabalho da maneira o mais independente e isolada 

possível, pois o meu estilo de trabalho não é compatível com o dos demais membros 

da minha área 
Tabela 43 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 20 30,8 30,8 30,8 

discordo muito 21 32,3 32,3 63,1 

discordo 19 29,2 29,2 92,3 

nem concordo nem discor-

do 
2 3,1 3,1 95,4 

concordo 1 1,5 1,5 96,9 

concordo muito 2 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Necessidade de independência para a realização do trabalho individual 

 

 

A questão 43 coloca a seguinte afirmativa: “Desempenho o meu trabalho da maneira o 

mais independente e isolada possível, pois o meu estilo de trabalho não é compatível com o 

dos demais membros da minha área”. Segundo a tabela e o gráfico 43, esta questão obteve um 

altíssimo grau de discordância, encontrando-se 92,3% das respostas entre “discordo”, “discor-

do muito” e “discordo plenamente”. Além disso, não houve nenhuma resposta de plena con-

cordância e apenas 1,5% de “concordo”, 3,1% de “concordo muito” e 3,1% de “não concordo, 

nem discordo”. Dessa maneira, pode-se perceber que os respondentes não consideram seu 

estilo de trabalho incompatível com o dos demais membros de suas áreas. 

 Assim, em relação aos conflitos advindos de diferentes estilos de trabalho, pode-se 

dizer que não há indícios, a partir das respostas dos entrevistados às questões anteriormente 

descritas, de que isso ocorra no Banco do Brasil. 
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Valores e objetivos pessoais diferentes 

 

Na minha organização ocorrem choques de valores pessoais 

Tabela 44 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo muito 3 4,6 4,6 4,6 

discordo 6 9,2 9,2 13,8 

nem concordo nem discor-

do 
9 13,8 13,8 27,7 

concordo 31 47,7 47,7 75,4 

concordo muito 6 9,2 9,2 84,6 

concordo plenamente 10 15,4 15,4 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Choques de valores pessoais 
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Em relação a valores e objetivos pessoais diferentes, encontra-se a questão 44, que se 

refere à ocorrência de choques de valores pessoais na organização. A partir das freqüências 

aferidas, pode-se observar que a grande maioria dos respondentes (47,7%) concorda com a 

questão. Além disso, 9,2% concordam muito e 15,4% concordam plenamente, enquanto que 

13,8% mostraram-se indiferentes, apenas 9,2% discordaram e 4,6% discordaram muito , não 

havendo manifestação de concordância plena. Este resultado indica que a ocorrência de valo-

res e objetivos pessoais diferentes pode ser uma causa ou fonte de conflito na organização. 

 

Ideologias e objetivos diferentes 

 

A existência de colegas com idéias e objetivos diferentes dos meus gera certo 

grau de atrito 
Tabela 45 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 6 9,2 9,2 9,2 

discordo muito 15 23,1 23,1 32,3 

discordo 22 33,8 33,8 66,2 

nem concordo nem discor-

do 
11 16,9 16,9 83,1 

concordo 10 15,4 15,4 98,5 

concordo muito 1 1,5 1,5 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Existência de atritos por choque de idéias e objetivos 

  

A questão 45 refere-se a ideologias e objetivos diferentes, contendo a seguinte afirma-

tiva: “A existência de colegas com idéias e objetivos diferentes dos meus gera certo grau de 

atrito”. A distribuição de freqüências apresentada na tabela e no gráfico 45 demonstra que a 

grande maioria dos respondentes discorda da afirmação postulada, pois 66,2% das respostas 

encontram-se entre “discordo”, “discordo muito” e “discordo plenamente”. Apenas 15,4% dos 

respondentes concordam com a afirmativa e 1,5% concorda muito, não havendo nenhum res-

pondente que concorde plenamente. Dentre o total, 16,9% mostraram-se indiferentes à ques-

tão. Dessa maneira, verifica-se que a existência de colegas com idéias e objetivos diferentes 

não configura como causa ou fonte de conflito dentre a amostra da população pesquisada. 
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Organização ambígua 

 

Desempenho tarefas que não deveriam ser desempenhadas por minha área 

Tabela 46 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 8 12,3 12,3 12,3 

discordo muito 7 10,8 10,8 23,1 

discordo 23 35,4 35,4 58,5 

nem concordo nem discor-

do 
6 9,2 9,2 67,7 

concordo 16 24,6 24,6 92,3 

concordo muito 5 7,7 7,7 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
 

 

 

 

Realização de tarefas que deveriam ser realizadas por outra área 
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 Em relação à organização ambígua, há as questões 46 e 47. A questão 46 refere-se ao 

indivíduo desempenhar tarefas que não deveriam ser desempenhadas por sua área. Nesta 

questão, conforme freqüência observada, observa-se que a maioria dos respondentes (35,4%) 

discorda, 10,8% “discorda muito” e 12,3% “discorda plenamente”, enquanto que 9,2% per-

maneceram indiferentes (“nem concordam nem discordam”), 24,6% “concordam” e 7,7% 

“concordam muito”, não havendo manifestação de concordância plena. Assim, verifica-se que 

o desempenho de tarefas, por parte dos respondentes que deveriam ser desempenhadas por 

outra área ocorre em pequena escala, prevalecendo a não ocorrência de ambigüidades.  

  

 

Meus objetivos e ambições são divergentes das oportunidades e possibilida-

des oferecidas pela empresa 
Tabela 47 

 

 
Frequency Percent 

Valid Per-

cent 
Cumulative Percent 

discordo plenamente 9 13,8 13,8 13,8 

discordo muito 21 32,3 32,3 46,2 

discordo 27 41,5 41,5 87,7 

nem concordo nem discor-

do 
6 9,2 9,2 96,9 

concordo 2 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 65 100,0 100,0 
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Divergência entre objetivos dos funcionários e oportunidades oferecidas pela empresa 

 

A questão 47 refere-se aos objetivos e ambições do sujeito serem divergentes das o-

portunidades e possibilidades oferecidas pela empresa, o que pode gerar conflito. A tabela e o 

gráfico 47 demonstram que a grande maioria dos respondentes discorda da afirmativa, sendo 

que 87,7% das respostas encontram-se entre “discordo”, “discordo muito” e “discordo plena-

mente”, enquanto que apenas 9,2% dos respondentes mostraram-se indiferentes à questão e 

3,1% concordaram com ela, não tendo havido nenhuma manifestação de “concordo muito” 

nem de “concordo plenamente”, o que sugere que os objetivos e ambições dos respondentes 

estejam em sintonia com as oportunidades e possibilidades oferecidas pela organização. 

 Assim, os resultados não indicam que haja ambigüidade na organização, de maneira que 

o desempenho das tarefas é condizente com o que se espera da área em questão e que os objeti-

vos e ambições dos funcionários correspondem às oportunidades oferecidas pela empresa. 
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7.2 Sugestões e comentários apresentados     

 
Tabela 48 

 

Nº Manifestação Análise 

 

1)  Negociação. Áreas de superposição (ex.: Varejo e Distribuição; 

Comercial e Crédito) deveriam “sentar” mais vezes juntas (comi-

tês). 

Rodízio no primeiro e segundo níveis (de três em três ou, no má-

ximo, de cinco em cinco anos). 

Introduzir, quando necessário, mediador interno em conflitos "anti-

gos".  

Treinamentos e eventos de planejamento mais amiúde, com orien-

tador externo (ex.: Fela Moscovitiz; Oscar Motomura) 

Superposição entre as 

áreas – negociação. 

Rodízio no primeiro e 

segundo níveis. 

Introdução de mediador 

externo. 

2)  Regras claras (justas ou não), explícitas, com responsabilização 

(para todos, não só para os “pequenos”) pelos desvios. 

Trabalho pró-ativo da Gepes (pessoas certas na função certa). 

Extinção da EMC (começar do zero é mais fácil) - dissonância 

cognitiva da EMC; macrocefalia. 

Recompensa por competência e desempenho. 

Comunicação clara e constante. 

Definição de metas/ crité-

rios/ regras. 

Recolocação profissio-

nal. 
Dissonância cognitiva da 

EMC – extinção da EMC. 

Recompensa por de-

sempenho. 

Melhoria na comunicação.

3)  Maior transparência nas decisões que envolvam pessoas (promo-

ções, treinamento, rodízios). Critérios definidos e divulgados ao 

corpo funcional com maior participação dos funcionários e utiliza-

ção das ferramentas impostadas nos sistemas: GDP, TAO, PFP. 

Definição de metas/ 

critérios/ regras. 

4)  Maior atuação da área de Gestão de Pessoas. Maior atuação da Gestão 

de Pessoas. 

5)  Entendo que em minha área de atuação não existem conflitos. Inexistência de conflitos. 

6)  Os conflitos mencionados associam-se mais às áreas de sombre-

amento entre uma unidade e outra, por força da inter-relação entre 

os serviços. A solução passa pela revisão e identificação de atribu-

ições, ajuste em estrutura, aperfeiçoamento da comunicação e 

iniciativas que minimizem uma certa "desconfiança" eventualmen-

te presente nas pessoas. 

Superposição entre as 

áreas – definição de 

atribuições, ajuste da 

estrutura, melhoria da 

comunicação. 



 122

 

7)  Conflito: posicionamento diferente das áreas em relação a estraté-

gias para conquista e manutenção de clientes de um determinado 

mercado.  

Sugestão: envolvimento e discussão dos objetivos, definindo con-

juntamente as ações necessárias. 

Divergência de posicio-

namento – Definição de 

metas/ critérios/ regras. 

8)  Conflito: o serviço que dá "ibope" proporciona área de sombra 

(mais de uma área executa o serviço). O serviço que somente dá 

"trabalho" não tem responsável. 

Solução: que os pontos de corte sejam bem definidos. 

Superposição entre as 

áreas – definição de 

atribuições. 

9)  Desconheço conflitos que vão além da competição natural. É ób-

vio que todos querem progredir dentro da empresa, uma vez que 

isso incide diretamente no salário. As pessoas tendem a ser auto-

concessivas e críticas ferrazes quando diz respeito aos outros. Os 

meios dos quais as pessoas fazem uso para conseguirem seus 

objetivos (promoção, simpatia do chefe etc.) é que podem ser 

nocivos ao ambiente de trabalho, e há pessoas dispostas a tudo. 

Competição. 

10)  Clareza de objetivos, quanto a normas e regras e, principalmente, 

quanto à expectativa em relação ao desempenho esperado e 

quanto aos parâmetros e forma de avaliação do desempenho e 

dos resultados do trabalho são fatores fundamentais para evitar ou 

superar conflitos no ambiente de trabalho. 

Definição de metas/ 

critérios/ regras. 

11)  Conflito: competição na execução de projetos. 

Solução: tentar fazer com que os funcionários sejam mais profis-

sionais e pensem menos nas satisfações pessoais (vaidades) 

conseqüentes do trabalho. 

Competição - maior pro-

fissionalismo. 

12)  Tenho interesse em permanecer na empresa, mas a empresa não 

me oferece possibilidades profissionais satisfatórias. Solução: 

reconhecimento, ascensão profissional. 

Alto grau de burocracia na empresa - mais delegação de ativida-

des e normas mais flexíveis e mais simplificadas.  

Falta de possibilidades 

profissionais – reconhe-

cimento, ascensão pro-

fissional. 

Burocracia - maior flexibi-

lidade. 

13)  Creio que exista muita "vaidade" das pessoas, o que gera conflito 

entre as áreas. As pessoas não adotam as providências necessá-

rias com relação aos colegas não entrosados na equipe, vão "em-

purrando com a barriga" essa situação. 

Vaidade. 

Não-entrosamento da 

equipe. 
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14)  Corporativismo excessivo e visão fragmentada da empresa, com 

sérios prejuízos para o resultado global. Solução: minimização da 

estrutura hierárquica e clara definição das responsabilidades entre 

as áreas, com estabelecimento claro de metas e bonificações/ 

penalizações pelas ações adotadas. 

Menos ingerência do acionista controlador, com estabelecimento 

de regras claras sobre o modelo de gestão da empresa. Criação 

de uma espécie de "Acordo de Gestão", a exemplo da Petrobras. 

Visão fragmentada da 

empresa – minimização 

da estrutura hierárquica, 

definição das atribuições. 

Definição de metas/ 

critérios/ regras. 

15)  Treinamento para altos executivos - é a solução. No BB os altos 

executivos (diretores, RF01, RF02) acreditam que não necessitam 

treinar, acham que são auto-suficientes e sabem de tudo. 

Treinamento, capacitação e orientação para que eles sejam mais 

humanos, saibam ouvir e se tornem líderes. 

Sentimento de superiori-

dade dos altos executi-

vos – treinamento. 

16)  Tarefas repetidas - gerenciar e mapear fluxo de processos com 

vistas a gerar melhor harmonia com os objetivos específicos da 

unidade/ setor. 

Grupos informais - promover sistemáticos encontros. 

Valorização do trabalho - buscar premiar melhores soluções sem 

gerar disputa. 

Retrabalho – definição 

de metas/ critérios/ re-

gras. 

Promoção de encontros 

dos grupos informais. 

Valorização do trabalho. 

17)  O principal conflito existente hoje é o de interesses. Há muitas 

áreas na organização. Por mais que se esforce na conciliação dos 

interesses, há focos ou prioridades divergentes. 

Acredito que a redução do número de áreas ou a junção de algu-

mas áreas poderia ser uma tentativa de "horizontalizar" o organo-

grama da instituição, de modo a aliviar decisões. 

Divergência de posicio-

namentos – redução/ 

junção de áreas. 

 

18)  Conflito: divergência entre metas aprovadas pela Diretoria e valo-

res alocados a cada unidade/ agência. 

Solução: clarificação dos papéis e responsabilidades entre áreas 

intervenientes. Identificação de parâmetros, preferencialmente de 

mercado, para alocação de metas a cada agência. 

Divergência de posicio-

namentos – definição de 

atribuições. 

19)  Problema - Atribuição de responsabilidades em função de zonas 

de sombreamento ou clara identificação de responsável, o que 

dificulta/ impede a atribuição de metas e desempenhos esperados. 

Solução: identificar claramente papéis e responsabilidade de cada 

área. 

Superposição de áreas – 

definição de atribuições. 
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20)  As assimetrias de informações e, principalmente, de expectativas 

são responsáveis por focos de conflitos em quaisquer tipos de 

organização. 

Entendo fundamental o estabelecimento de base comum para 

discussão. Caso contrário, tanto o cliente quanto o fornecedor 

podem estar corretos em seus pontos de vista, porém em posi-

ções antagônicas. 

Acredito que um ambiente de confiança mútua seja o principal 

fator para mitigar o conflito. E, para tal, é necessário estabeleci-

mento de "pontos de corte" muito bem definidos nas relações cor-

porativas, de forma que todos os integrantes da instituição com-

preendam o "raio de atuação" de cada unidade, bem como assu-

mam as respectivas responsabilidades.  

Tão importante quanto definir "o que vai ser feito" por determinada 

unidade, é definir "o que não vai ser feito" por aquela unidade. 

Assim, será possível mitigar a assimetria de expectativas.  

Divergência de posicio-

namento – definição de 

atribuições. 

21)  Adoção de canais de comunicação organizacionais que possibili-

tem uma disseminação veloz e eficaz das informações. 

Melhoria na comunica-

ção. 

22)  Conflito: interveniências de diversas áreas (UEN/UF/UA) em pro-

dutos/ serviços, com limites de atuação indefinidos. 

Solução: mapeamento dos processos/ produtos/serviços por todas 

as unidades (UEN/UF/UA), com comprometimento da UCI e EMC. 

Superposição entre as 

áreas – definição de 

atribuições. 

23)  Coordenar competências de modo que não exista área de sombra 

e a competência das áreas seja respeitada. 

Os gestores (administradores) deveriam ter noção exata da posi-

ção da sua unidade na cadeia cliente/ fornecedor, de modo a per-

mitir uma maior intervenção com seus clientes, permitindo o apri-

moramento através de críticas, sugestões e evolução do relacio-

namento organizacional.  

Deve-se perceber as unidades como parceiras, e não como con-

correntes.  

Minimizar os impactos da "vaidade humana" na gestão das equi-

pes.  

O Banco deve ser um “time”. A área bancária é um esporte de 

equipe.  

Superposição entre as 

áreas – definição de 

atribuições. 

Competição - minimizar 

vaidades. 

Instituir espírito de equi-

pe. 

 

24)  O atual modelo organizacional contempla sobreposições de fun-

ções e responsabilidades. Se estas fossem mais claramente defi-

nidas, de comum acordo entre as partes, talvez estivéssemos 

resolvendo 80% dos problemas organizacionais.  

Superposição entre á-

reas – definição de atri-

buições. 
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25)  Melhoria nas comunicações internas. 

Redesenho de funções com redução da DG. 

Atribuição de metas/responsabilidades individuais com reflexo 

sobre programa de avaliação. 

Melhoria na comunica-

ção. 

Redesenho de funções 

com redução da DG. 

Definição de atribuições. 

26)  Os recursos de software e hardware são por demais escassos. 

Nossas informações gerenciais são muito pobres, levando-nos a 

um processo decisório com forte insegurança. As diversas unida-

des do Banco têm de disputar espaço na Tecnologia, o que, não 

raro, leva a conflitos. A carência de informações gerenciais leva, 

em alguns casos, a conflitos com a área de Controle do Banco, 

que estima / arbitra números que discrepam com aqueles obser-

vados nos procedimentos contábeis. O problema torna-se grave 

pelo fato de a ação da Controladoria ser ex-ante e a contadoria, 

por suposto, ex-post. Algumas ações são executadas com base na 

expectativa da Controladoria, que, na maioria dos casos, não se 

verifica posteriormente. 

Deficiência no suporte 

organizacional. 

27)  Ter metas claras e objetivas e motivar toda a equipe para atingi-

las. 

Conseguir o espírito de equipe em torno dos objetivos comuns (ter 

um único BB, ao invés de “vários”).  

Efetuar rodízio constante e permanente entre os líderes das uni-

dades. 

Melhorar o salário dos principais executivos. 

Reduzir a distância entre a Direção Geral e os pontos de vendas.  

Melhorar o nível de automação dos processos operacionais. 

Diminuir a influência política sobre alguns profissionais do Banco. 

Criar condições para que o Banco seja auto-sustentável, com me-

nor dependência do Governo Federal. 

Efetuar ajuste definitivo no quadro de empregados do Banco, ade-

quando o nível de receitas e despesas.  

Definição de metas/ 

critérios/ regras. 

Instituir espírito de equi-

pe. 

Efetuação de rodízios. 

Aumento de salários. 

Melhoria na automação 

dos processos operacio-

nais. 

Diminuição da influência 

política e da dependên-

cia do Governo Federal. 

Ajuste da estrutura. 

28)  O conflito não é necessariamente um mal, pois representa oportu-

nidade de crescimento. 

O problema é não se ter a capacidade de identificar e tratar trans-

parentemente esses conflitos, que são naturais e inevitáveis. 

Transparência. 
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29)  Toda organização deve possuir um conjunto de crenças e valores 

(cultura) que é dela própria, independentemente das pessoas que 

a dirigem. 

Ou seja, o rodízio dos gestores distorce a identidade da instituição, 

prejudicando a disseminação dos valores e objetivos para toda a 

empresa. 

Essa cultura deveria ser única e difundida sempre pelo seu "dono", 

o que, no caso do BB, não sabemos claramente quem é. 

Rodízio de gestores. 

30)  Vaidade/ estrelismo/ falta profissionalismo. 

Tornar os executivos responsáveis, em conjunto, por todas as 

metas estratégicas, independentemente da área em que atuem. 

Vaidade. 

Maior responsabilidade 

dos executivos. 

31)  Espírito de equipe. 

Transparência. 

Ética. 

Justiça/ imparcialidade. 

Instituir espírito de equi-

pe. 

Transparência. 

Ética. 

Justiça/ imparcialidade. 

32)  Ruídos de comunicação - solução: maiores debates sobre deci-

sões e estratégias. 

Deficiência na comunica-

ção – melhoria da 

comunicação. 

33)  Um problema muito evidente é o da comunicação entre as diver-

sas áreas. A clareza na transmissão de informações, por muitas 

vezes, não fica evidenciada. É necessário que as duas pontas 

envolvidas sejam transparentes nas colocações e, o mais impor-

tante, que a recepção da informação seja comprovadamente en-

tendida, não havendo distorções. Um melhor entendimento de 

nossa língua portuguesa seria uma boa solução para essa ques-

tão. 

Deficiência na comunica-

ção – melhoria da 

comunicação. 

34)  As situações de conflito não podem nem devem ser "sanadas", 

pois são situações inerentes ao relacionamento interpessoal e à 

existência de pontos de vistas diferenciados dentro das organiza-

ções. 

Desse modo, as situações de conflito devem ser exploradas e 

gerenciadas adequadamente. 

Conflitos entre as áreas técnicas e negociais são inerentes à ativi-

dade bancária de crédito e devem ser solucionadas por meio de 

debate profissional e construtivo. 

Da mesma forma, conflitos decorrentes de problemas de relacio-

namento interpessoal devem ser tratados pelos próprios envolvi-

dos e pela chefia, de forma construtiva e adulta. 

Conflitos interpessoais – 

acordo entre os envolvi-

dos. 

Conflito entre áreas – 

debates profissionais. 
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35)  Problemas/ conflitos: 

1) Insatisfação de alguns colegas devido à não ascensão profis-

sional. 

2) Entendimento, na óptica de alguns funcionários, de "proteção" 

por parte das chefias a alguns subordinados. 

3) Divergências de posicionamentos entre áreas (técnica/ comer-

cial/ negocial). 

Possíveis soluções: 

1) Manter constantemente os canais de comunicação em todos 

os níveis (funcis/ gerenciais/ unidades) que permitam sanar os 

entraves/ obstáculos existentes. 

2) Aperfeiçoar constantemente a comunicação interna no Banco, 

promovendo reuniões, eventos etc. 

Insatisfação profissional. 

Divergência de posicio-

namentos. 

Melhoria na comunica-

ção. 

 

36)  O maior problema é a administração, que não gosta de ter as suas 

idéias/ posições contestadas.  

Administração não gostar 

de ser contestada. 
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Análise das sugestões: 

 

Conflitos: 32 manifestações 
 

Quantidade Tipo Percentual  

7 Superposição entre as áreas 21,9  

5 Divergência de posicionamentos 15.6 

3 Competição 9,4 

2 Deficiência na comunicação  6,3 

2 Vaidade 6,3 

1 Administração não gostar de ser contestada 3,1 

1 Burocracia 3,1 

1 Conflito entre áreas 3,1 

1 Conflitos interpessoais 3,1 

1 Deficiência no suporte organizacional 3,1 

1 Dissonância cognitiva da EMC 3,1 

1 Falta de possibilidades profissionais 3,1 

1 Insatisfação profissional 3,1 

1 Não entrosamento da equipe 3,1 

1 Retrabalho 3,1 

1 Rodízio de gestores 3,1 

1 Sentimento de superioridade dos altos executivos 3,1 

1 Visão fragmentada da empresa 3,1 
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Sugestões: 58 manifestações 
 

Quantidade Tipo  Percentual 

10 Definição de atribuições 17,6 

7 Definição de metas/ critérios/ regras 12,1 

7 Melhoria na comunicação 12,1 

3 Instituir espírito de equipe 5,2 

2 Ajuste da estrutura 3,5 

2 Transparência 3,5 

1 Acordo entre os envolvidos 1,7 

1 Aumento de salários 1,7 

1 Debates profissionais 1,7 

1 Diminuição da influência política e da dependência do Governo Federal 1,7 

1 Efetuação de rodízios 1,7 

1 Ética 1,7 

1 Extinção da EMC 1,7 

1 Introdução de mediador externo 1,7 

1 Justiça/ imparcialidade 1,7 

1 Maior atuação da Gestão de Pessoas 1,7 

1 Maior flexibilidade 1,7 

1 Maior profissionalismo 1,7 

1 Maior responsabilidade dos executivos 1,7 

1 Melhoria na automação dos processos operacionais 1,7 

1 Minimização da estrutura hierárquica 1,7 

1 Minimizar vaidades 1,7 

1 Negociação 1,7 

1 Promoção de encontros dos grupos informais 1,7 

1 Recolocação profissional 1,7 

1 Recompensa por desempenho 1,7 

1 Ascensão profissional 1,7 

1 Redesenho de funções com redução da DG 1,7 

1 Redução/ junção de áreas 1,7 

1 Rodízio no primeiro e segundo níveis 1,7 

1 Treinamento 1,7 

1 Valorização do trabalho 1,7 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 O que se buscou, neste trabalho, foi identificar a existência de conflitos entre as áreas 

do Banco. Buscou-se, também, com base na revisão da bibliografia, comparar a existência 

desses conflitos no Banco com os estudos existentes e, por último, sugerir medidas para a 

superação ou o gerenciamento desses conflitos, sem perder de vista que os conflitos são, até 

certo ponto, inevitáveis e, em alguns casos, necessários.  

 O questionário foi aplicado em várias unidades do Banco (de funções, de assessoria e 

de negócios), com vários níveis hierárquicos e, até mesmo, com ex-funcionários dos órgãos. 

A principal questão colocada foi a existência de manifestação de conflito ou escassa colabora-

ção entre as áreas. Das respostas obtidas, 63,1% confirmaram a existência do conflito. A par-

tir desse resultado, buscou-se identificar, segundo a bibliografia pesquisada, os antecedentes 

de conflito, sintomas de conflito e as causas e fontes de conflitos.  

 A literatura existente relata os seguintes antecedentes ao conflito: dependência mútua 

de tarefas; interdependência de áreas, com áreas de diferentes status; diferentes critérios de 

desempenho e recompensas; áreas de foco em tarefas uniformes e não uniformes; ambigüida-

des e áreas de sombra; insatisfação com o papel organizacional; dependência de insumos co-

muns; obstáculos à comunicação; habilidades e características pessoais. 

 De uma forma simplificada, podemos afirmar que foram identificados os seguintes 

antecedentes ao conflito no Banco:  

1. os conflitos resultantes da dependência mútua entre tarefas estão presentes na 

empresa; 

2. muito embora a empresa possua cargos e atribuições bem definidos, o rela-

cionamento entre as áreas tende a ser conflitante, à medida que inter-relaciona 

objetivos e metas diferentes; 

3. foi possível verificar um descontentamento alto com os critérios de avaliação 

e recompensa, e os respondentes sentem-se descontentes com os mecanismos 

de premiação por desempenho (ressentimento); 

4. observou-se que a maioria absoluta entende que o ambiente de trabalho é al-

tamente burocratizado e normatizado, podendo inferir-se que a alta incidência 

de processos burocratizados e a normatização pode constituir um antecedente 

ao conflito; 
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5. a maioria dos entrevistados concordou que determinadas tarefas desempenha-

das por mais de uma área poderiam ser desempenhadas por uma área apenas; 

6. existe alto grau de satisfação e possibilidade de ascensão profissional na or-

ganização. A maioria dos entrevistados considera que a insatisfação com o 

papel organizacional não pode ser considerado como antecedente de conflito 

na empresa; 

7. observa-se que quase não existe a dependência de insumos comuns na empre-

sa e que este fator também não pode ser considerado como antecedente de 

conflito; 

8. pode-se observar que, embora existam obstáculos à comunicação, eles não 

representam fator preponderante de antecedente de conflito, pois a maioria 

dos respondentes considera existir ampla oportunidade de exposição de pon-

tos de vista entre colegas e superiores, além de considerarem também a ine-

xistência de receio de represálias com relação às idéias expostas; 

9. as habilidades e características pessoais não representam antecedentes de con-

flito na empresa. Os indivíduos acreditam estar desempenhando funções ade-

quadas às suas características psicológicas e profissionais. 

Como sintomas de conflito, a literatura pesquisada relatou os seguintes sintomas: co-

municação ineficientes e decisões baseadas em informações erradas; hostilidade e inveja gru-

pal; fricção interpessoal; escalada de arbitragem; proliferação de regras; moral baixa e frustra-

ção. 

Com base na pesquisa, podemos concluir que são os seguintes os sintomas de conflito 

no Banco do Brasil: 

1. de uma maneira geral, é percebido que as comunicações são eficientes e que 

as decisões são tomadas com base em informações adequadas, apesar de exis-

tir um elevado percentual que discorda dessa conclusão; 

2. a competitividade e a inveja grupal estão presentes na empresa e podem ser 

identificadas como sintomas de conflito; 

3. pode-se perceber que existem fricções pessoais, mas em níveis tolerantes, o 

que não chega a configurar sintomas de conflitos; 

4. a escalada de arbitragem obteve um alto grau de indiferentes. No entanto, 

também não chega a configurar um sintoma de conflito. 
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5. mesmo com a existência de muitas normas e burocratizações, os respondentes 

demonstraram alto grau de tolerância às regras e regulamentos, o que não se-

ria um indicativo de sintoma de conflito na empresa; 

6. a maioria dos entrevistados não está frustrada com a empresa e isto não agra-

va as relações interpessoais. Também este item não seria sintoma de conflito 

no Banco. 

Como causas e fontes de conflito, a literatura aborda: território psicológico; competi-

ção por recursos escassos; conflitos deliberadamente criados; conflitos advindos de diferentes 

estilos de trabalho; valores e objetivos pessoais diferentes; ideologias e objetivos diferentes; 

organização ambígua. 

Com base na pesquisa, podemos identificar as seguintes causas e fontes de conflito 

no Banco do Brasil: 

1. configura como causa ou fonte de conflito o desrespeito aos limites entre as 

relações interdepartamentais; 

2. aparece, em grau significativo, a ocorrência de valores e objetivos pessoais 

diferentes como causa ou fonte de conflito; 

3. verifica-se que a existência de colegas com idéias e objetivos diferentes não 

configura causa ou fonte de conflito dentre a amostra pesquisada. 

É preciso atentar, no entanto, que, para se obter as conclusões acima, foram considera-

das as respostas consolidadas das áreas. Assim, é possível identificar antecedentes, sintomas 

ou causas de conflito em diferentes áreas, equipes e, até mesmo, entre indivíduos, se vistos 

isoladamente. O próprio Banco tem instrumentos internos que procuram medir o clima orga-

nizacional interno das áreas e entre as várias áreas da empresa.  

Também é importante ressaltar que a opinião da maioria, como analisada, pode masca-

rar sintomas e problemas específicos. Assim, um único assinalamento de antecedente, sintoma 

ou causa de conflito merece ser analisado pelos responsáveis pelas áreas e tratado adequada-

mente. 

A pesquisa também procurou servir de elo entre os entrevistados e a empresa. Sem 

qualquer possibilidade de identificação, os entrevistados puderam sugerir medidas para sanar 

eventuais conflitos identificados no Banco. Vários entrevistados aproveitaram o espaço dis-

ponibilizado e apresentaram as sugestões constantes do corpo do trabalho. 
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Resumidamente, as principais sugestões foram: 

1. existência de comitês entre as áreas, principalmente onde existem superposi-

ções; 

2. rodízio de gestores; 

3. treinamentos e eventos de planejamento com orientador externo mais amiúde; 

4. trabalho pró-ativo da Gestão de Pessoas para localizar as pessoas certas nos 

lugares certos; 

5. criar recompensa por desempenho; 

6. acabar com a macrocefalia na empresa; 

7. maior transparência na definição de promoções, treinamento e rodízios; 

8. menor ingerência do acionista controlador (tipo acordo de gestão da Petro-

bras); 

9. treinamento para os altos executivos (acreditam que são auto-suficientes e sa-

bem tudo); 

10. promover encontros informais e sistemáticos entre os grupos; 

11. redução ou junção de áreas; 

12. clarificação dos papéis e responsabilidades entre as áreas; 

13. definir “o que não vai ser feito” por cada unidade; 

14. melhoria na comunicação; 

15. efetuar ajuste definitivo no quadro de empregados do Banco, adequando o ní-

vel de receitas e despesas; 

16. ter capacidade de identificar e tratar transparentemente os conflitos (ele repre-

senta oportunidade de crescimento); 

17. tornar os executivos responsáveis, em conjunto, por todas as metas estratégi-

cas, independente da área que atue; 

18. tratar os conflitos de forma construtiva e adulta. 

Nesta etapa, podemos aproveitar para lembrarmos a forma de lidar com o conflito, su-

gerido por Handy (1976), já relatada no corpo do presente trabalho: transformando o conflito 

em competição proveitosa ou discussão objetiva, ou então controlando o conflito. 

Para transformar o conflito em uma competição proveitosa, segundo Handy, devemos 

observar os seguintes pontos: 

1. haver acordo quanto a uma meta ou objetivo comum; 

2. ter um sistema de informações para avaliar o desempenho; 
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3. os mecanismos de coordenação devem estar de acordo com as características 

do grupo, participantes e metas; 

4. possibilidade de comunicação entre os diferentes grupos participantes; 

5. as definições de papéis e territórios não devem sobrepor-se às metas da orga-

nização. 

E, ainda, segundo Handy (1976), caso o conflito não possa ser utilizado para alcançar 

os objetivos da organização, os gerentes devem ter estratégias par regular o conflito, que são: 

1. arbitragem (interferência de terceiros); 

2. regras e procedimentos para trato do conflito; 

3. criação de um grupo destinado a estabelecer solução para a causa do conflito; 

4. confronto, acreditando-se que a solução será encontrada pelos próprios gru-

pos conflitantes; 

5. separação entre os grupos, caso não exista interdependência das tarefas; 

6. em alguns casos, ignorar o conflito pode não ser a forma mais indicada para 

solucionar o conflito, mas, em alguns casos, na falta de outras estratégias, esta 

pode se mostrar eficiente. 

Para finalizar, podemos lembrar que os conflitos jamais serão eliminados das organi-

zações ou da vida das pessoas. Cabe-nos buscar compreender seus antecedentes, sintomas e 

causas para que possamos minimizar suas conseqüências negativas e maximizar os aspectos 

positivos. 
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