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O que é gestão de conflitos nas
equipes?
Chamamos de gestão de conflitos o conjunto de métodos que visam
administrar situações conflituosas.
Se há um grupo de pessoas trabalhando junto, existirão conflitos. A diferença
produzida na peculiaridade de cada um é que gera os conflitos, já que os
objetivos podem ser conflitantes. Assim, podemos dizer que os conflitos são
inevitáveis.
Longe de ser algo negativo, isso demonstra que existe uma diversidade de
opiniões, vivências e perfis que, consequentemente, levarão ao aperfeiçoamento
do trabalho.
Há uma enorme diferença entre admitir a existência do conflito e enfrentá-lo
ou negar sua existência e “colocar panos quentes” na situação.
Algumas formas negativas adotadas pelas instituições, além de negar os
conflitos, são impor soluções, diminuir a importância, relativizar as causas ou
mesmo evitar situações conflituosas.

Tente encarar as situações de conflito não como sinal de fraqueza ou fracasso,
mas como oportunidade de crescimento. Se você é gestor, passe essa visão
adiante, para toda a equipe, uma vez que sua ação é fundamental, a fim de
controlar as dimensões dos conflitos e orientá-los a um sentido positivo.
Quando se estabelece uma cultura de gestão de conflitos aberta ao diálogo e
ao encontro de soluções de forma colaborativa, toda a equipe acaba se
preparando para passar por essas situações com mais maturidade, de forma a
convertê-las em oportunidades de aprendizado, crescimento pessoal e
profissional.

Vale lembrar que a gestão de conflitos
não é de responsabilidade exclusiva do
setor de gestão de pessoas, mas dos
envolvidos e dos líderes diretos.

Quais são as causas dos
conflitos nas equipes?
Alguns dos principais motivos de conflitos nas equipes são:
Mudanças muito bruscas ou rápidas em processos.
Prazos irreais ou o descumprimento deles.
Objetivos e metas divergentes.
Indisponibilidade ou má distribuição de recursos.
Interdependência na execução de tarefas.
Falhas de comunicação ou interpretação equivocada.
Falta de informação.

Contradição na postura do setor em relação ao seu código de conduta, cultura e
políticas.
Imposição de novas regras e restrições.
Implementação de novos procedimentos.
Lideranças tóxicas.
Abuso de poder.
Estresse.
Situações de conflito e disputas de poder estão quase sempre relacionados a
posturas abusivas.
Pessoas autoritárias ou “cabeça-dura” têm mais dificuldades com conflitos, ao
passo que profissionais mais resilientes e empáticos lidam melhor com essas
situações.

Quais são os impactos dos
conflitos que não são bem
resolvidos?
Conflitos não resolvidos ou mal resolvidos geram desavenças,
desarmonia entre as equipes e tratamento hostil. Além disso, podem
gerar sentimentos de frustração e desmotivação.
Eles também têm impactos psicológicos e até físicos devido ao
estresse e à ansiedade causados.
O resultado é um círculo vicioso: a sensação de insatisfação e o
humor alterado devido aos conflitos tendem a gerar ainda mais
tensão, levando a mais situações conflituosas.

Como prevenir conflitos
negativos?
As estratégias abaixo contribuem para a manutenção de um clima
organizacional harmônico que, por sua vez, torna o ambiente pouco suscetível
a conflitos negativos. São elas:
Reuniões periódicas.
Boas políticas de feedback.
Comunicação aberta.
Coerência da instituição com seus valores.
Lideranças positivas.
Autonomia.
Profissionais engajados e adequados à cultura organizacional.
Momentos de interação e lazer.
Cultivo de empatia e vínculos saudáveis entre colegas.

Como identificar qual
tratamento o gestor está dando
ao conflito?
Dentro de um cenário de conflito, existem alguns perfis
comportamentais adotados pelos gestores que podemos exemplificar,
como:

Centraliza o conflito em
torno de si mesmo, sua
correção e sua abordagem
à resolução, acreditando
que está completamente
certo e o outro lado está
errado.

Coopera e cumpre com todas as determinações dos
colegas de forma excessiva, buscando evitar mais
conflito.

Evita o problema sugerindo
que pode ser resolvido mais
tarde (ou, no caso, nunca),
negando qualquer esforço
para resolvê-lo.

Coopera para encontrar
uma solução, analisando
uma saída que seja um
bom meio-termo para ambos os lados.

Acredita que ambos os
lados podem estar satisfeitos com uma boa solução, encontrada a partir
de um bom diálogo.

Se você é gestor, faça uma autoavaliação e identifique quais desses
perfis têm predominado em suas atitudes ao mediar conflitos. Mais
do que isso, avalie os perfis dos próprios profissionais envolvidos no
conflito.
Esse tipo de reflexão vai te ajudar a identificar quais ações podem
estar atrapalhando o processo de mediação.

Quais são os estágios de
evolução dos conflitos e por que é
necessário conhecê-los?
Um conflito pode surgir de uma pequena diferença de opiniões,
podendo se agravar e atingir um nível de hostilidade que
denominamos de conflito grave ou destrutivo. A evolução segue as
seguintes etapas:
Diálogo: é a etapa inicial,
cordialidade e racionalidade.
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Debate: as diferenças começam a ser percebidas e os argumentos
começam a ser consistentemente apresentados com o objetivo de se
chegar a uma conclusão.

Discussão: diminui a qualidade dos argumentos, enquanto a
quantidade aumenta. As generalizações aparecem e a objetividade
existente começa a diminuir. As diferenças se tornam evidentes.
Disputa: as partes envolvidas passam a não ouvir nem considerar os
argumentos do outro, adotam uma postura de resistência
demonstrando muita convicção no que pensam. Nesta etapa os
envolvidos não admitem retroceder, pois significaria “perder a luta”.
Desavença: adotando uma postura inflexível, as partes apresentam
argumentos emocionais e preposições ofensivas. O tom de voz
aumenta, as pessoas se alteram, o nervosismo toma conta do ambiente.
Ataque: nesta etapa, o único objetivo dos envolvidos é derrotar ou
prejudicar a outra pessoa. Não importa os prejuízos que possam ser
gerados, paga-se qualquer preço pela satisfação de ver a pessoa
derrotada.

Como podemos observar, há uma
escalada do conflito. Na fase inicial, é
possível
sentar
e
conversar
assertivamente, no entanto, com o
passar do tempo, parte-se para
discussão irracional, onde o enfoque
não é a cooperação, mas sim a
competição. O conflito deixa de ser de
ideias e passa a ser de personalidades.
Por essa razão, é fundamental que se
identifique e se faça uma boa gestão
do conflito logo quando ele se instala,
a fim de que os envolvidos não
cheguem ao ponto de irem juntos para
o abismo.

Como auxiliar na gestão de
conflitos?
O responsável por mediar os conflitos deve ser totalmente imparcial e
focar nos interesses dos envolvidos — e não em suas posições pessoais e
profissionais.
Também é importante buscar pontos de aproximação entre as partes
conflituosas. Isso ajuda a ampliar as perspectivas e buscar por soluções
mais eficientes.
Outro ponto importante é agir com clareza e objetividade, tanto no
momento de analisar a situação, quanto durante a mediação em si. Isso
garante mais assertividade nas conclusões e evita que o foco se perca
durante a conversa.
Existem algumas etapas da gestão de conflitos que devem ser seguidas
a partir do momento em que se tem conhecimento da existência de um
conflito. São elas:
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A primeira etapa é apurar os fatos sobre o evento. Isso envolve
investigar a natureza e origem do conflito, além de identificar as
pessoas envolvidas.
Em seguida, é preciso conversar individualmente com cada uma para
ouvir as possíveis versões da história.
Tenha em mente que, nesse momento, é muito importante praticar a
escuta empática e a observação atenta. Não se prenda apenas às
reclamações. Busque identificar as necessidades por trás das críticas.
Depois de ter ouvido todos os lados, será preciso analisar as
informações coletadas de forma imparcial. Identifique possíveis malentendidos ou ruídos na comunicação entre as partes.

Nesta etapa, você pode utilizar a técnica da
Escuta Ativa:
A escuta ativa é uma técnica na qual passamos a
prestar mais atenção ao que o outro tem a dizer,
prestando atenção não apenas nas palavras, mas
também na linguagem não-verbal como gestos,
expressões faciais, entre outras coisas.
Existem alguns passos que podem te ajudar a executar essa técnica da melhor
forma possível:
Mantenha o contato visual com a pessoa com a qual está falando.
Tenha a mente aberta a todo momento para não julgar ou tirar conclusões
precipitadas.
Faça perguntas para ter a certeza de que você entendeu as informações de
forma correta.
Coloque-se no lugar da pessoa, isso o ajudará a compreender melhor as suas
opiniões e emoções.
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Em algumas ocasiões, as partes não estão conseguindo dialogar
efetivamente sobre a questão porque estão estressadas e nervosas
com o problema. Nessas situações, abrir a oportunidade para que
ambas façam uma pausa e se acalmem pode ser uma boa ideia.
Dar um tempo para que as pessoas possam se tranquilizar não
significa que você esteja postergando a resolução do conflito, mas
sim, que está buscando melhores condições para trabalhar a
dificuldade.
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A etapa de negociação envolve o desenvolvimento de possíveis
soluções para o conflito de forma conjunta.
Antes de mais nada, ela exige uma conversa em conjunto, mediada por
você, gestor de conflitos. O diálogo deve servir para esclarecer as
percepções de ambas as partes. Assim, você garantirá que haja
compreensão das necessidades de cada lado.
A sua posição como gestor deve ser a de um facilitador, e não de
solucionador de problemas. Quem deve encontrar alternativas são as
próprias pessoas envolvidas.
Quando você oferece apenas as condições para que um diálogo
efetivo ocorra, você permite que as partes possam acessar seus
recursos internos para buscar saídas. Essa experiência permite que elas
possam crescer e ter autonomia.

Nesta etapa, você pode utilizar a técnica do
Parafraseamento:
Esta técnica é utilizada quando o mediador quer
que as partes vejam a situação por outro ponto de
vista. Assim, fica mais fácil criar um comportamento
mais positivo dos participantes, de forma que eles
mesmos possam refletir sobre o assunto.
Além disso, parafrasear o que foi dito pode ser utilizado para fazer
com que uma parte compreenda melhor o que a outra quis dizer.
Há muitos julgamentos de opinião nesses conflitos, algo que não
abre espaço para a dúvida. Então, é preciso que o mediador abra
esse espaço e confirme exatamente o que cada uma das pessoas
quis dizer para a outra.
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Finalmente, o mediador deve orientar que sejam criadas propostas de
solução de forma colaborativa, considerando ambos os lados. Muitas
vezes, uma das partes terá que abrir mão de alguma exigência. Se
esse for o caso, é preciso certificar-se de que ambas estão cientes e
de acordo com isso, se comprometendo para que não haja
desavenças.

Nesta etapa, você pode utilizar a técnica do
Brainstorm:
Brainstorm significa, ao pé da letra, tempestade de
ideias. É um conjunto de anotações que começam
fragmentadas, mas que aos poucos vão se
integrando. Auxiliam na compreensão das questões
ao proporcionar uma abertura para novas ideias.

Pode ser utilizada quando há um impasse na solução do
conflito, quando as partes não conseguem chegar a um
consenso. Então, o mediador interfere solicitando que ambos os
lados ofereçam sugestões de ideias para resolver o impasse,
enquanto ele escreve as anotações e compila os pontos de
vistas.
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Após a mediação dos conflitos, é hora de colocar as soluções em
prática. Nesta etapa, o gestor de conflitos deve fazer um trabalho de
acompanhamento, monitorando os possíveis desdobramentos —
positivos ou negativos — do conflito e sua evolução, bem como conferir
se as propostas estão sendo cumpridas.

Vale lembrar que nem todo conflito
precisa de uma força-tarefa para ser
resolvido. Algumas situações podem ser
solucionadas entre os envolvidos, sem
que seja necessária a intermediação
da instituição.
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Observe a sua equipe sempre e,
caso note que há algum desentendimento ou processo que
você julgar estar indo mal, convoque a equipe para conversar.
Assim, você evita que pequenas
diferenças se tornem grandes
dificuldades.
Além disso, é importante destrinchar o conflito até esgotá-lo.
Dialogue com os colegas e busque resolver todos os focos de
dificuldade, sem deixar nada
para trás.

Buscar conhecimento e engajar
servidores - sejam eles gestores
ou não - através de treinamentos, palestras e atividades afins,
é uma ótima forma de estimular
e aperfeiçoar o talento natural
de cada um, fornecendo as
bases para uma cultura organizacional que não se abala por
conflitos internos.

Dicas culturais
Livro
"Liderando
pelo Conflito"
(Mark Gerzon)
Nossas organizações, escolas
e governos estão repletos de
pessoas que promovem a
divisão e de gerentes convencionais, falta o que o autor
chama de mediadores: líderes
que transformam conflitos em
oportunidades de união. Com exemplos
envolventes, esta obra apresenta as ferramentas
essenciais para cruzar as fronteiras das
diferenças e ajudar a criar empresas, comunidades e países mais saudáveis.

Livro
"Comunicação Não
Violenta no trabalho: um
guia prático para se
comunicar com eficácia e
empatia"
(Ike Lasater e Julie Stiles)
Em seis capítulos, a obra explora possibilidades
de vivenciar uma Comunicação Não Violenta no
trabalho, aborda como começar a praticar esse
tipo de comunicação e com quais pessoas, além
de trazer sugestões de como lidar com os desafios
de comunicação comuns no mundo corporativo.

Dicas culturais

Ted Talk
"O poder de escutar"
(William Ury)

O vídeo fala sobre a importância da comunicação
e o poder de escutar, seja nas negociações, nas
relações entre pessoas ou nas resoluções dos mais
variados conflitos.
A dificuldade de ouvir pode tornar tudo mais
complexo e a escuta deve ser priorizada para que
se entenda o lado do outro, se conecte com as
outras pessoas, e se dê o exemplo, para que as
demais também saibam escutar.
Para assistir a conferência, clique na imagem.

Filme
"Amor sem Escalas"
(Up in the air)
A trama aborda temas como
competitividade, necessidade
de reduzir custos constantemente, pressão sobre os
funcionários e uso de tecnologia. Sua relevância está nas
lições importantes sobre relações corporativas,
conflitos entre o velho e o novo e diferentes
formas de enxergar um mesmo processo.
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